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GJERPEN MENIGHETSKONTOR
 
Kontoret er åpent: 
Tirsdag og torsdag: kl. 09.00 - 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: Kirsten H. Eliassen
Kirketjener: Morten Kristiansen 
Mob. 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 32
Kapellan: Svein Lindebø
Tlf. 35 50 63 36 (Mob. 97 18 50 48)
Diakoniarbeider: Kirsten H.Eliassen
Mob. 992 28 108

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: Høgseth
Mob. 951 76 525 

valEbø KIRKE
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:  
gjerpen.menighet@skien.kommune.no
Redaktør: Ole-Andre Eliassen
Redaksjon: Nils Terje Sneltvedt
 Kjell Øivind Skjærum 
 Bjarne Imenes
Neste nummer av menighetsbladet 
kommer etter planen ut i februar/mars.
Siste frist for innlevering av stoff er
15. februar.
Se også internett: www.gjerpen.no 

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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andakt: Det er håp for vår glede
verdenshistorien 

har en ”ytterside” 
og en ”innerside”. 
Yttersiden er de his-
toriske hendelser som 
historiebøkene,  og i vår  
tid mediene, beskriver. 
Dette er viktig stoff, og 
opptar en stor del av  
vår oppmerksomhet. 

Nyheter er populært. 
Innersiden av de his-
toriske begivenheter er 
beskrevet i vår Bibel. Her  
åpenbarer -viser- Gud 
hvorfor det skapte ble til, 
og hva meningen med  
livet er.

I Bibelen får vi høre 
at skaperverket etter syn-
defallet trenger å frelses,  
nyskapes. Dette prosjek-
tet begynner Gud som 
sin frelseshistorie med  
verden, like fra da Han kal-
te Abraham i Ur i Kaldea 
(nåtidens Irak) for ca  
4000 år siden. Da Jesus 
Kristus - Guds Sønn- ble 
født inn i tiden for ca  
2000 år siden, gikk frel-
seshistorien inn i et 
avgjørende kapittel, og  
fikk en uttalt verdensvid 
adresse ved misjonsbe-
falingen. Gud vil at alle  
mennesker skal bli frelst 
(berge det gode livet )!

Foran oss ligger jule-
høytiden. Våre gamle skik-
ker her med å glede oss  
over ”de nære ting”, gir 
egentlig en god ram-
me for det som er Guds  
gjerning i hans frelses-
historie: Han gir gleden 
tilbake i livet, sammen  
med håpet om evig liv!

 Fordi Jesus gikk veien 
fra krybbe til kors og sonet  
for våre synder med sin 
straffedød i vårt sted, 
har Gud åpnet døren  
tilbake til - og fremover mot- 
sitt Rike; den nyskapte, frelste  
verden. Det er dette som 
skjer jule-natt! Om Gud 
ved den Hellige Ånd får  
lov å gi oss tro på Ham, 
åpner den nye fremti-
den seg for oss, og vi blir  
med. Vi eier tilgivelse 
for det dårlige i forti-
den, og håp for det nye i  
fremtiden!

Så er våre høytider en 
forsmak på den fullkomne 
glede som kommer når Gud  
har fullført sin frelses-
historie, Og Jesus kom-
mer igjen. ”Nå feirer vi  
den lille jula, for at vi 
ikke skal glemme at snart 
kommer den store”! Da  
skal det ikke være tom-
me stoler rundt festbor-
det, om ikke du melder  
avbud. 

Allerede nå har vi 
grunn til å glede oss, for 
det er håp for vår glede!  
Ser du det?

 
Velsignet jule-høytid i hjem 
og menighet!

 
 
 
bjarne Imenes 
sokneprest
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Organist med inspirerende ett-åring  
I over et år nå har 
menigheten kunnet 
glede seg over nytt 
orgel. Takket være vår 
dyktige organist har vi 
erfart hva dette instru-
mentet har av kvalite-
ter. I oktober kunne vi 
feire ett-års bursdag 
for orgelet. Gratulerer 
med dagen, på etter-
skudd, Kjell!

- Ja, sannelig har det 
gått et år allerede, mimrer 
han. Det har vært et herlig 
år. Det er litt av et orgel vi 
har fått, forstår du.

Ja vel!? Hva er forskjellen 
fra det forrige?

- Hvis du vil ha kort-
versjonen, har det nye mye 
større bredde i klangen, noe 
som gjør at man kan spille 
andre typer orgelmusikk og 
mer avanserte verker enn 
på det gamle. Jeg var veldig 
glad i det gamle også, men 
det nye gir meg nye utfor-
dringer som gjør det enda 
mer spennende å være orga-
nist. Jeg kan ta tak i verker 
som hadde vært umulig å 
spille på det gamle.

- I slutten av oktober 
var leverandøren tilbake 
og hadde ettårs kontrollen 
på orgelet. Men siden dette 
orgelet er laget av levende 
materiale og er utsatt for 

temperatur- og fuktighets-
variasjoner, er det noe som 
stadig må stemmes på nytt. 
Orgelfirmaet har hele tiden 
gjort en utmerket jobb, for-
sikrer Kjell.

Vi må en liten tur tilbake 
til den fatale novembernat-
ta i 2003, da kirkebrannen 
førte til at vi ble foruten et 
skikkelig orgel i seks år. 

Hvordan ble organisten 
informert om katastrofen?

- Ja, tro det eller ikke, ler 
han, men det var gjennom 
NRK. Jeg reiste til kirken 
med et virvar av tanker i 
hodet, og da jeg kom fram, 
ble jeg møtt av et forferde-
lig kaos. Heldigvis hadde 
brannmannskapene reddet 
kirkebygningen, men orge-
let var totalt ødelagt. Det 
gjorde et sterkt inntrykk!

Ja, hva føler en organist 
når hans viktigste arbeids-
redskap i ordets rette for-
stand går opp i røyk?

- Jeg vet faktisk ikke hva 
jeg følte der og da, men i 
ettertid er det ikke galt å si 
at jeg fikk en sorgreaksjon 
som varte og rakk. For som 
jeg har nevnt, var jeg blitt 
ordentlig glad i det orgelet.

Heldigvis er Kjell 
Frigstad den type mennes-
ke som greier å innrette seg 
etter forholdene og gjøre 
det beste ut av situasjonene 
han havner i.

Som menighet var vi 
imponert over det du fikk ut 
av det lille orgelet du hadde 
til rådighet i ventetiden.

- Ja, smiler han, jeg fikk 
mye positiv tilbakemelding 
på at jeg ”fikk mye ut av 
lite” i den tida. Med det nye, 
flotte orgelet håper jeg ikke 
dere vil si ”at jeg får lite ut 
av mye”, legger han til med 
glimt i øyet.

Akkurat det skal han vel 
ikke behøve og engste seg 
for!! Undertegnede har ikke 
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forutsetninger for å vurdere 
hvor bra spillet til Kjell er, 
men jeg innbiller meg at 
det ligger noen timer øving 
bak det han tryller fram på 
orgelet.

Hvordan er en organists 
hverdag, Kjell?

- Hmm, hvor skal jeg 
begynne? tenker han høyt. 
Litt varierer det fra uke til 
uke, alt etter hvor mange 
begravelser og brylluper vi 
har. Bryllupene har en topp 
i sommerhalvåret naturlig 
nok. Men i forbindelse med 
begravelser er det ofte øving 
med sangere i tillegg til at 
det skal spilles en stund i 
forkant. Gudstjenestene 
skal forberedes. Også er det 
øving da, nesten hver dag. 

- I tillegg prøver jeg å 
følge med i hva som utgis 
av noter for kor og orgel, og 
prøver ut noe av dette. Mye 
blir aldri fremført, men av 
og til blir en konsert resul-
tatet. Da skal det øves med 
sangere og musikere. Jo da, 
uka fylles opp!

Hva trives du best med i 
arbeidet ditt?

- Det er utvilsomt 
gudstjenestene svarer han 
kontant. Når jeg hører at 
menigheten nede i kirken 
og jeg oppe på orgelkrakken 
skaper noe sammen, fry-
der jeg meg. Og det hender 
rett som det er. Men det er 
også stort når vi lykkes med 
å skape gylne øyeblikk i en 
konsert enten det er med 

sangere eller med musikere.
Du er vel den av menig-

hetens faste arbeidere som 
har vært her lengst?

- Ja, det er faktisk blitt 
tretti år. Håret er blitt grått 
i løpet av den tida, men det 
skyldes ikke mistrivsel. Når 
en blir så lenge på et sted, 
er det fordi det er flest av 
de gode opplevelsene. Det 
er alltid ting som kunne ha 
vært gjort annerledes og 
bedre, men slik er det vel 
de fleste steder og i de fleste 
yrker, filosoferer han.

Har du noen ønsker for 
framtida, Kjell?

Organist Kjell Frigstad 
drar seg først i hakeskjegget, 
deretter farer ei hand over 
panna og gjennom håret, 
men dette er nok mer en 
vane enn noe uttrykk for 
lang betenkning.

- Ja, så absolutt! Jeg 
skulle ønske vi hadde lyk-
kes med å få til et perma-

nent a-capella kor i menig-
heten. Det er en drøm som 
jeg fortsatt håper på kan bli 
virkelighet. Det bor mange 
gode sangere i Gjerpen! Det 
er blant annet menighets-
sangen et bevis på.

I det vi skilles etter en 
times hyggelig prat i kirke-
benkene, roper han etter 
meg med glød i stemmen:

- Nå må du for all del få 
med at jeg er fryktelig takk-
nemlig for det flotte orgelet 
vi har fått. Det er til stor 
glede og inspirasjon!

Ja, sannelig ett-åringen 
har gledet oss tilhørere også. 
Takket være en inspirert 
organist har det vært mange 
festgudstjenester dette året. 
Og vi håper og tror at vi har 
mange til gode. 

Lykke til videre Kjell, 
med jobb og drømmer. Vi 
sier også gratulerer med 
60-års dagen!
Kjell Skjærum
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Høstmarked på menighetshuset

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

Det tradisjonelle høstmarkedet i 
Gjerpen menighetshus samlet man-
ge mennesker en lørdags formiddag 
-til god handel og god stemning.
Her var det mulighet til å kjøpe bakevarer, 
frukt- og grønnsaker, vafler, kaffe og ikke 
minst lopper i et rikelig utvalg.Salg av årer 
og utlodning var det også.

Det er diakoniutvalget i Gjerpen menig-
het som arrangerer. Kari Krogsrud - 
som er leder av utvalget - opplyser at 
de venter å få inn rundt 30.000 kroner. 
Høstmarkedet er blitt en fin tradisjon som 
mange setter pris på. Pengene kommer godt 
med i menighetens arbeid.

Bjørn Erik Høgseth, Bjørnar 
Gundersen, Kari Krogsrud og 
Jan Sørbø i sving på markeds-
dagen.
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Primstav i advent- og juletid
lenge før vi fikk værmelding på 
radio og Tv, leste folk av varslene 
ute i naturen om hvordan været 
skulle bli. ” Mai kulde gjør bondens 
lader fulle,” het det. Eller :” Når gås-
unger kommer tidlig, 
blir det sen vår.” 
Noen ganger stemte det 
forbausende bra, andre 
ganger stemte det ikke, 
men folk trodde på dem, 
og mange av de gamle 
værtegnene lever den dag 
i dag. ” Aften røde gir 
morgen søt.” ” Mye rog-
nebær om høsten gir mye 
snø.” ”Når svalen flyr lavt, 
blir det regn.”
Kalenderen var ikke noe 
alle eide i riktig gamle 
dager, men de hadde vik-
tige høytidsdager som det 
gjaldt å huske.   Primstaven 
var et hjelpemiddel for 
dette. Her skar man inn 
merker for de viktigste 
dagene, mange av dem rik-
tig kunstferdig utført.  Primstaven hadde to 
sider, en vinterside som begynte 14. oktober, 
og en sommerside som begynte 14. april. 
Mange av merkedagene var knyttet til vikti-
ge værtegn, og i tillegg var de knyttet til  kir-
kelige helgenmesser, som var viktig å følge.  
Her er det tatt  med tegn fra 30.november og 
til 13. januar som var Tjuende dag jul.

bjørnar a. Gundersen

- 30. November. aNDREaSSMESSE. 
Til ære for apostelen Andreas. Denne dagen 
må julefisken skaffes.  
- 4. desember. BaRBROMESSE  
Til minne om den hellige Barbro, som 
ble pint av sin far fordi hun var kristen. 
”Barbrodøgnet går solen bort, Lussenatten 
kommer den tilbake.
- 8. desember. MaRIaS uNNFaNGELSE.
- 13. desember. LuCIaDaGEN. 
Til minne om Santa Lucia. Hun ble 
brent, men flammene skadet henne ikke. 
Luciadagen var årets lengste natt etter gam-
mel tro. Den natten var all slags skrømt og 
underjordiske ute og gikk, og det var best 
å holde seg innendørs. Denne natta kunne 
dyrene snakke.
-21. desember. THOMaSMESSE.
(Vintersolverv). St. Thomas la hånden sin på  
såret Jesus hadde i siden etter korfestelsen. ” 
Ved solverv kan det  ventes væromslag. ”
- 25. desember. juLEDaG. 
”Blåser det sønnavind den dagen, blir det  en 
mild vinter.”  ”Juledag klår, gir eit godt år.”
- 1.januar. NYTTÅRSDaG. 
Svært viktig merkedag. Alt som skjedde 
denne dagen ville få følger for resten av året. 
”Blir himmelen rød om morgenen nyttårs-
dag, kommer år med sorg og klage. Stor krig 
får vi det året.” ”Pålandsvind varsler godt 
fiske, fralandsvind varsler motsatt.” ”Snø og 
rim på skogen, varsler godt kornår.”
- 6. januar. TRETTENDEDaGEN. 
Til minne om tre visemenn fra Østerland. 
”Når dagen lenges, begynner  kulden å 
strenges.”
- 11. januar. BRETTMESSE. 
Denne dagen skal alle rester etter julematen 
spises og drikkes opp.
- 13, januar. TjuENDE DaG juL. 
”Snør det på tjuendedagen,  blir det 20 snø-
rier før sommerdagen.”

7
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Det har startet opp med frivillig-
hetstjeneste v/Gjerpen sykehjem og 
bokollektiv inn mot alvorlig syke. 
Det å være alvorlig syk og å være 
pårørende er en stor og krevende 
oppgave.

Frivillige i omsorg 
for alvorlig syke

Som et supplement til tjenestene på syke-
hjemmet, tror vi at frivillig hjelp av god kva-
litet kan gi omsorg for den syke. Dessuten 
kan det gi pårørende det lille ekstra som 
trengs for å dekke flere behov.
Hvem er de frivillige?
- mennesker i alle aldre, kvinner og menn
- mennesker med livserfaring
- mennesker som ønsker å være noe for 
andre
Hva kan de frivillige gjøre?
- avlaste pårørende ved å tilby noen timer 
fri
- gjøre oppgaver som de pårørende vanligvis 
gjør: sitte hos, lese for, gi drikke. m.m.
- være der for å lytte til/samtale med 
den syke og pårørende

Frivillige ved Gjerpen sykehjem har gjen-
nomgått kurs som blant annet inneholder 
følgende temaer:
- det å være alvorlig syk
- mennesker i krise og sorg
- kommunikasjon
De frivillige får jevnlig veiledning og oppføl-
ging. Den frivillige har skrevet under taus-
hetserklæring og samarbeidsavtale mellom 
pasienten og sykehjemmet.
Ønsker dere å vite mer så ta kontakt med: 
Enhetsleder Gunn Hege Romnes 
tlf. 35 50 36 63 eller 922 63 914
DU er velkommen som frivillig, vi starter 
opp nytt kurs i februar 2011

Kirsten H. Eliassen



Her er andakten, som redaktøren ikke kun-
ne finne til forrige nummer av menighets-
bladet:
Men hvem kan merke sine feiltrinn. 
Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om. 
Salme 19,13

Jeg hørte et vitnesbyrd engang, som jeg 
aldri har glemt. Det var en lærer på en skole 
i Oslo, som fortalte at han en dag fikk besøk 
av en mor med sin 10-årige datter. Hun 
nektet å gå på skolen fordi det var en gutt 
i klassen som var slem mot henne. Rektor 
sendt bud på gutten, en kjekk kar, både flink 
og grei. 

”Det er kommet klage på deg. Du plager 
denne jenta. Hva har du gjort?” Gutten kun-
ne ikke svare, så jenta måtte svare på lære-
rens spørsmål.  ”Har han slått deg, sparka, 
dytta deg, kaldt deg med stygge navn…?” 
Nei, ingenting av dette var problemet til 
jenta.

Men hva har han da gjort? Jo, han støn-
ner over den ”dumme” jenta som ikke kan ta 
imot ballen, han gir fra seg et høylydt ”uff ”, 
når hun leser feil. Og han gir tydelig tegn på 
det han synes er dumt. ”Har du gjort dette?” 
spurte så læreren.  ”Ja, jeg har vel det da. Jeg 
var ikke klar over det, men jeg får be om til-
givelse.”

Salmisten ber: ”Tilgi meg hver synd jeg 
ikke vet om.” Det er ikke alltid det vi sier 
eller gjør, men holdningene våre som er det 
verste. De kan ta frimodigheten fra andre. 
Det kan bli slik at: ”Jeg våger ikke si noe 
eller synge, fordi de er der. 
De sier ingenting, men det 
merkes.”

Vi trenger å be med 
Salmisten: Tilgi meg mine 
ubeviste synder.
Gerd Rønningen

andakten 
som forsvant

Jul hele året! 
”Jeg sku' ønske det var jul hele 

året, jeg.” vi sitter oppe på taket av 
lie-torvet, en kjenning og jeg. 

Jeg skulle handle litt, og på veien inn 
så jeg ham sitte i en krok. Vi kan kalle ham 
Petter. Hendene hans hang ned mellom 
knærne, haken hvilte mot brystet, og det 
lange håret hang ned som et forheng, som 
om han ville skjule seg for verden rundt, 
eller kanskje holde verden ute. Jeg rusla bort 
og satte meg ned ved siden av ham. ” Hei, 
Petter!” Han reagerte ikke.  ”Lenge siden jeg 
har sett deg;” fortsatte jeg. ”Hvordan har du 
det i dag ?”, Han drar håret til side og gløtter 
bort på meg. ”Å, er det deg;” sa han, og la ei 
hand på kneet mitt. 

Vi satt lenge og snakka sammen om 
mange ting, også om jula som nærmet seg. 
Da var det han kom med sitt hjertesukk:  
"Jeg sku ønske det var jul hele året jeg. Det er 
akkurat som folk blir litt snillere da. Men de 
har det like travelt. De har heller ikke da tid 
til, eller kanskje de ikke vil prate med en sånn 
som meg.” 

Han ba ikke om penger. Han ba om litt 
respekt. Men han la ikke skylda på andre for 
at det hadde gått så fryktelig galt. Det var en 
hendelse i livet hans som han ikke hadde 
mestret. Han ble fanget inn av rusmidler, og 
siden hadde det gått bare nedover. Han så 
ingen utvei, bare et daglig jag etter rusmidler. 

Jeg skulle ønske at vi alle kunne lære noe 
av Petters historie. Lære å føle ansvar for vår 
neste, som Gud har sagt vi skal elske like høyt 
som oss selv. Gud er full av kjærlighet til sine 
barn, og øser ut av sin omsorg og tilgivelse. 
Tenk om vi lot oss fylle av Guds godhet og 
kjærlighet som vi igjen kunne dele med våre 
brødre og søstre. La oss prøve å gi Petter, og 
mange med ham, selvrespekten tilbake. At de 
kunne få oppleve julens budskap gjennom 
oss. ”I dag er det født dere en frelser!” God 
jul.
Finn Sollie



For få uker siden var 
hele Norge med på 
en giverdugnad til 
Flyktninghjelpen som 
det virkelig står respekt 
av. Over 200 millioner 
kr. ble samlet inn. 

Det er mye giverglede 
som ligger bak et slikt beløp. 
Noen gir bare denne ene 
gangen i året og har glede av 
det. Vi i Gjerpen menighet 
har et prosjekt som vi kan 
støtte hele året igjennom og 
glede oss over mange ganger. 
Kanskje hver måned?

Vi synes det passer å 
minne om hva vi er med 
på å gi til, nemlig diakon-
alt arbeid i Antsirabe. Her 
støtter vi arbeidet blant fat-
tige barn på barnehjemmet i 
Akanisoa, muliggjør lese- og 
skriveopplæring for barn og 
voksne fra seks til tretti år 
og bidrar til utdeling av et 
måltid mat til 90 personer en 
gang i uka. 

Får du lyst til å være med 
på å støtte prosjektet vårt, kan 
du sende din gave til bankgi-
ro nr. 26102606174 og merke 
det ”Misjonsprosjektet”.

Matt 25,40 ”Sannelig, jeg 
sier dere: Det dere gjorde 
mot en av disse mine min-
ste brødre, gjorde dere mot 
meg.”

Foto: Reidar Eriksen

vi minner om misjonsprosjektet vårt

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

o w Gunderssen
eftf as

Prinsessegt. 1, 3724 Skien

Damekonfeksjon
Telefon 35 52 07 61
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Tårnagenthelg for 8-åringer

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

Det er med stor glede 
vi inviterer til en nytt 
nasjonalt breddetil-
tak, også i Gjerpen 
menighet. Med alle 
landets 8-åringer  
som målgruppe gis 
dette som tilbud i for-
bindelse med  tros-
opplæringen for den-
ne gruppen. Hver vår  
framover vil det over 
hele landet arrange-
res Tårnagenthelger 
for 8-åringer!

Hvorfor Tårnagenthelg? 
Hva om kirketårn og kir-
keklokker ikke lenger er 
bare noe vi skimter eller  
hører langt, langt bor-
te? Hva om det i kirkene 
våre finnes engasjerte barn  
som får oss rundt dem til å 
oppleve at klokkenes bud-

skap kommer helt nært? 
Hva om Tårnagentene 

får oss til å se og erfare at 
Bibelens fortellinger er  
fortellingen om våre-
egne liv og vårt eget 
nærmiljø? - Hva skjer da? 
Som Tårnagenter vil bar-
na løse oppdrag og mys-

terier og utforske kirken,  
klokkene og kirketårnet. 
Den norske kirke invi-
terer i samarbeid med 
Søndagsskolen til årets  
Tårnagenthelg for landets 
8-åringer 29.-30. januar 
2010. 
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Oppslagstavla

Menighetens misjonsfest 
Søndag 30. januar kl. 18.00 

på menighetshuset. 
Bjørn Eddy Andersen taler 

Alle velkommen!

venstøp bedehus
Desember: 
Søndag 05.12. kl.18.00 Møte 
   Kjell Skjærum/Reidun og Simon Oterholt 
Fredag 17.12. kl. 18.00 Førjulskos 
   Martin Åsebø 
Onsdag 29.12.  
  Felles juletrefest på Skogplassene 
 
januar: 
Fredag 07.01. kl. 18.00 Nyttårsfest 
  Martha Irene Eriksrød og Hedvik Hågan 
Torsdag 20.01. kl. 18.00 Årsmøte 
Lørdag 29.01. kl.11.00 Formiddagstreff 
  Finn Arild Arntzen

Februar
Søndag 6. kl.18.00 Møte
Torsdag 17. kl.19.00 Bibeltime
Lørdag 26. kl.11.00 Formiddagstreff
Mandag 28. kl. 18.00 Vårsol

alpha-kurs på aas bedehus 

Hva er Kristendom? Hva lærer kristendommen om Gud? Hvem er Jesus? Hva vil det si å 
tro? Disse spørsmålene er blitt mer og mer aktuelle de siste årene. Noe skyldes våre nye 
landsmenn som tar sin religion mye mer alvorlig enn vi gjør. Kristendommen har mistet 
plass i skolen og i mediene på bekostning av andre religioner. Derfor spør flere og flere 
om hva kristen tro er. 
Aas Normisjon starter opp et kurs i slutten av januar 2011 som gir svar på disse spørsmå-
lene. Kurset går over ti kvelder. Hver kveld har en undervisningsdel, en spørsmål/samtale 
del og et kveldsmåltid. Liv Eriksrød, Terje Hærås og Kjell Skjærum vil stå for undervis-
ningen mens andre frivillige vil lage til god mat. Kursene er ikke ment å være bedehus-
møter. De som er interessert i å delta på dette kurset, kan henvende seg til Liv Eriksrød, 
tlf.35590253. Kurset er lagt opp slik at det passer både for den som vet at en tror og for 
dem som lurer på hva tro er. 

 

aas bedehus 

Lørdag 11. des. Grautfest med ”någgå attåt”. 
Bjarne Imenes taler. 
Søndag 29. des. Julefest. Deilig bevertning

Godt nytt for Gjerpen8
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FORMIDDAGSTREFF 
på Gjerpen menighetshus

følgende onsdager kl. 11.00 

5. januar: Julefest
16. februar:

16. mars:

Velkommen!

17

Fellesmøter 2011
Til neste år skal vi ha Fellesmøtene igjen. 
Etter et års ”pause” er vi tilbake i vanlig 

gjenge. Riktignok er de lagt til uke 11, ei uke 
seinere enn vanlig, men det viktigste er at vi 

er i gang igjen. Vi får besøk av Oddvar Søvik, 
en kjent og kjær forkynner 

i Normsjon. For tiden er han ansatt i 
Mandal normsjon med særlig ansvar for 
undervisning, inspirasjon av ledere  og 

åndelig lederskap.  Forventningene 
er store! Vi har mye å glede oss til!

Kulturdager i Gjerpen menighet 
Det blir opplevelsesverdige dager som finner sted 10. - 13. mars 

2011 i  Gjerpen menighet. Kulturutvalget innviterer til et program 
som favner både bredt og dypt.

Vi nevner...

...torsdag 10. mars med Temakveld ved Per arne Dahl i Gjerpen kirke.  
 

...fredag 11. mars Opplevelseskonsert i Luksefjell  
kapell med “Vintermåne” - og noko uteaktivitet attåt. Gratis busstransport  

fra Gjerpen (om noen er redd for smale vinterveier).  
 

... lørdag 12. mars kunst-utstilling med Kafe på menighetshuset. 
 

...søndag 13. mars historisk gudstjeneste (fra de gode, gamle dage - ) 
kl. 11.00 i Gjerpen kirke. 

NB: HUSK å ta på bestefar/mors hatt, jakke, kjole m.m.  
Samarie-ledet, gammel liturgi. 

Kunngjøringer ved Lensmannen på kirkebakken efter messen. 
 

...søndag 13. mars kveldskonsert i Gjerpen kirke med  
prosjektkoret “Til Himmels”. 

 
Sett av disse dagene, og se nærmere kunngjøringer! 
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Gudstjenester
Gjerpen kirke
28.11 kl. 11.00 Familiegudstj.   Imenes  m /Lys våken   dåp
05.12 kl .11.00    Lindebø Nattverd
12.12 kl. 11.00    Abrahamsen Dåp
19. 12 kl. 11.00 Sneltvedt bedehus  Imenes
24.12 kl. 14.00    Lindebø
24.12 kl. 16.00    Imenes
25.12 kl. 11.00    Lindebø
26.12 kl. 11.00    Imenes  Nattverd
01.01 kl. 11.00  Felles i Skien kirke
02.01 kl. 11.00    Imenes  Dåp
09.01 kl. 11.00      Dåp
16.01 kl. 11.00      Nattverd
23.01 kl. 11.00      Dåp
30.01 kl. 11.00 Familiegudstj.     m/ tårnagenter
06.02 kl. 11.00      Nattverd
13.02 kl. ? Keltisk messe    Dåp
20.02 kl. 11.00      Dåp
27.02 kl. 11.00      Nattverd
06.03 kl. 11.00 Famililegudstj.    6 års bok

luksefjell kapell
24.12 kl 14.00    Imenes

valebø kirke
28.11 kl 17.00 Lysmesse     Lindebø
24.12 kl. 16.00    Lindebø
23.01 kl. 11.00    Lindebø
20.02 kl. 17.00    Lindebø
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Slekters gang

Milly Karin Sell, Melum
Magnus Edward Sell, Melum
Sonja Håland Helgerud
Isak Mobæk Henriksen
Sebastian Markussen- Moen
Linea Dahle Seime

vigde
Barbro Grande og 
 Svein-Harald Nilsen
Else May Lindestad 
 og Jon Roger Melleby
Inger Marie Bratsberg 
 og John Stian Aas
Kine-Marlen Olsen 
 og Eleftherios Zuraris

Døde 
Gunhild Holmberg, 1920
Halvor Andreas Venstøp,
Unn Østensen, 1939
Gudrun Anette Landsverk, 1921
Ivar Wilhelm Gjølme, 1921
Ulf Ole Staurheim, 1942
Finn Hogseth, 1928, Nordre
Anne Stine Finsrud, 1966
Ingebjørg Pettersen, 1918
Margit Hilde Jensen, 1923
Morgan Løberg, 1918, Nordre
Gerd Thorsnes, 1920
Edith Kittelsen, 1917
Aud Tollefsen, 1941
Bjørg Soland, 1935
Kåre Steinbakken, 1942
Rigmor Stensrud, 1927
Mary Kristiansen, 1922
Olav Otto Jansaas, 1933
Gunnar Magne Aarhus, 1928
Synnøve Karin Gaathaug, 1918
Elsa Marie Bratli, 1913
Astrid J. Øksenholt, 1916, Nordre
Randi Turid Hauge, 1939

Døpte
Celine Abrahamsen
Nicolai Brenne Abrahamsen
Theo Halvorsen-Melum
Pernille Sølie Lindkjenn
Jacob Sandøy-Thorkildsen
Martin Johan Lindkjenn Staakkan
Thea Søsnstebø Thorsen
Tørres Bjørge Skagsoset, Gimsøy
Philip Heskestad Anthonsen
Levi Matheo Stulen Ballestad
Bjønn Lyngås
Anna Mathilde Tufte
Magnus Havnerås Ballestad
Markus Leines Fritzen
Johan Holte Gundersen
Åsne Solvang-Lothe
Snorre Odden, Rikshospitalet
Emma Alida Drageset
Nathali Dale Idris
Sebastian Rise Nærum
Ørjan Pedersen Nordgaard, Siljan
Eskil Gonsholt Tveten
Magnus Berge Granum, Borgestad
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adventstiden gir en 
forsmak på julens fest-
ligheter. Den begynner 
på den fjerde søndagen 
før jul og varer fram til 
julaften. 

Vi henter fram adventska-
lenderen, henger opp advents-
stjernen i vinduet og tenner 
det første lyset i adventsstaken. 
Det var i en liten menighet i 
Herrnhut i Tyskland man først 
kom på å henge en lysende 
stjerne i vinduet i adventstiden. 
Det skjedde på 1800- tallet, og 
siden har den skikken spredt 
seg rundt. Den lyser så vennlig 
i vintermørket og minner oss 
om at det snart er jul.

Ordet advent betyr egent-
lig Herrens komme og 
har blitt brukt som navn 
for denne ventetiden helt 
siden slutten av 400- tallet. 
Første søndag i advent marke-
rer begynnelsen på kirkeåret. 
 

Adventstiden er/var for-
bundet med faste. Ca. år 480 
ble det bestemt at hver man-
dag, onsdag og fredag i advent 
skulle man faste. Dette for 
å sikre åndelig forberedelse 
til feiringen av Jesus fødsel. 
Mange katolske land prakti-
serer fremdeles fastereglene. 
I protestantiske land har ikke 
reglene hatt stor betydning 
siden 1500-tallet.

I Gjerpen starter vi advent 
med ”Lys våken” for barn mel-
lom 11 og 12 år som overnatter 
i kirken. Her blir de kjent med 
advent, evangeliet og hva kir-
ken står for. De blir vist rundt i 
kirken og på kirkegården, syn-
ger og deltar i bibelundervis-
ning, leker og spiser godt.

Barn fra skolene i 
Gjerpen har julevandring i 
kirken i adventstiden, noe 
som har blitt veldig popu-
lært. Dette er en svært vik-
tig del av trosopplæringen. 
Adventstidens farge er fiolett, 

noen samfunn bruker fargen blå. 
 

Adventstiden er den mest 
hektiske tiden. Da begynner 
juleforberedelsene med arran-
gementer, adventskalender, 
julekonserter og kirkekonserter 
, julemarkeder og Luciadagen. 
I tillegg er det julegaver som 
skal kjøpes, julekort og brev til 
venner og kjente som skal sen-
des, baking og julematlaging, 
pynting av juletre i hjemmet og 
omgivelsene, rundt oss.

 Alt dette feirer vi for at 
Gud sendte sin sønn Jesus 
til verden for å frelse oss. 
Jesus lever og er blant oss også 
i dag. Vi skal feire og takke han 
for at vi har det så godt, og vi 
må lære oss å dele med andre, 
det har vi lært av han !

Det kimer nå til julefest, 
Det kimer for den høye gjest, 
Som kom til lave hytter ned 
med nyttårsgaver: fryd og fred.  

God adventstid !  
 
bjørnar a. Gundersen 

advent - nå begynner julen
Fra en tidligere års julevand-
ring i Gjerpen kirke.
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27. – 28. nov  Lys våken Overnatting i kirken for 11 åringene

28. nov.  kl. 11.00  Familiegudstjeneste. Dåp. Gjerpen skolemusikk deltar

30. nov.  kl. 10.30   Barnehagegudstjeneste

2. des. kl. 08.45   Julevandring for 1. trinn Venstøp skole

3. des.  kl 08.45   Julevandring for 2. trinn Venstøp skole

5. des.  kl. 11.00  Gudstjenste med nattverd. Korsang

7. des. kl. 08.45   Julevandring for 1. trinn Gjerpen  barneskole

8. des.  kl. 19.00  Adventskonsert

9. des.  kl. 08.45   Julevandring for 2. trinn Gjerpen  barneskole

12. des  kl. 11.00  Gudstjeneste med dåp. 

16. des.  kl. 09.00  Skolegudstjeneste for Venstøp skole

17.des.  kl. 09.00  Skolegudstjeneste for Gjerpen barneskole

19. des.  kl. 11.00  Gudstjeneste på Sneltvedt bedehus. Gla`Sang synger

24. des.  kl. 14.00  Gudstjeneste. Svein Lindebø og  Sneltvedt gospel kids                                                                              

 kl. 16.00  Gudstjeneste. Bjarne Imenes

25. des.  kl. 11.00  Gudstjeneste. Svein Lindebø

26. des.  kl. 11.00  Gudstjeneste med nattverd. Bjarne  Imenes

29. des.  kl. 19.00   Romjulskonsert

31. des.  kl. 23.15  Midnattsgudstjeneste

1. jan.  kl. 11.00  Felles gudstjeneste i Skien kirke

2. jan.  kl. 11.00  Gudstjeneste med dåp   

Jul i Gjerpen
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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

Prøv oss:

Mælagaten 1, 3716 Skien
Tlf. 35 52 28 18

Kommunikasjon med tegn! 
Besøk oss på internett: 

www.dagligdata.no

Gravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 59 – Mob 906 98 745

DagligData as

28. nov. kl. 17.00  Lysmesse. Lindebø

24. des. kl. 16.00 Gudstjeneste. Lindebø   

24. des. kl. 14.00   Gudstjeneste. Imenes

Jul i Valebø kirke  

Jul på radio!
Fra 13. desember sendes 15 kvelder med Julemix kl.22.00 på radio 
Grenland. dette er god juleradio med et kristent budskap produsert av 
Mediagruppen Grenland. Her blir det konkurranser, juleinnslag, julehil-
sner, kveldstanker, godt humør og masse julemusikk.
Slå derfor på Radio Grenland kl 22.00:  13. - 14. - 15. -16. - 19. - 20.  
-21. - 22. - 23. - 24. - 26. - 27. - 28.-  29. - 30. des.

Jul i Luksefjell 



19Godt nytt for Gjerpen

26
10

.2
6.

06
17

4

G
je

rp
en

 M
en

ig
he

t
H

åv
un

dv
eg

en
 5

37
15

 s
K

Ie
n

44
80

 D
ia

ko
ni

ar
be

id
et



20 Godt nytt for Gjerpen

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

BEGRAvELSESByRå
Skien tlf. 35 54 17 17

Hele døgnet

 

AS Mobile
Oscarsgate 3, 3724 Skien

Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01

GRAvSTEINER

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

KRISTELIG BOKHANDEL

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

Telemark Stein

Tåler å høre ALT! 
Sladrer ikke!

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

www.kirkens-sos.no

ønsker du å 

annonsere i 

menighetsbladet?
Ta kontakt!

ønsker du å 

annonsere i 

menighetsbladet?
Ta kontakt!

ønsker du å 

annonsere i 

‘menighetsbladet?
Ta kontakt!


