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Vil du å være med å gjøre Gjerpen menighet til å bli enda bedre?
Meld deg til tjeneste. Si JA til å stille som kandidat til menighetsrådet.

- Tone -trosopplæringsleder
- Kirkevalg
- Kulturuke
- Tårnagenter

( VIKTIGE TELEFONER
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
Organist: Nils Terje Sneltvedt
Telefon 35 52 93 53
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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.
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menighetsrådsmøtene ut her.
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Andakt: Gud bevare oss vel!
”Gud, bevare meg
vel..!” – de voksne
spytter ut ordene.
Inne fra barne
barnets rom toner
den siste kveldsstrofen ut: ”Gud bevare
far og mor, og alle
barn på jord” – svakt
anes et: ”Fader vår...

Livet har gitt de voksne så mange, ikke minst
smertefulle, erfaringer. Vi
har sett så mange håp og
drømmer forsvinne. Livet
gikk videre, men ugrodde
sår og vonde minner dukker stadig opp.
Gud bevare meg vel
fra å ha noe med hun,
han eller de menneskene
å gjøre. Mistroen og mistilliten økes fra erfaring
til erfaring, og befestes,
ja, forsterkes. I takt med
mistilliten stiger isolasjonen og ensomheten.
Vi tør ikke helt stole på
noen, tro på noen eller
noe.
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Så, Gud bevare meg
vel fra å ha noe med Gud
å gjøre... Hva kan han
gjøre? Jeg har tryglet og
bedt – men til ingen nytte! Hvis Gud finnes? – Så
våker han nok over meg,
men bare for å ta meg i en
bagatellmessig forseelse.
Den virkelige ondskapen
har han jo for lengst gitt
opp overfor. Hva bryr
Gud seg om at jeg er et
lite menneske, som ikke
fikser det å leve, og ikke
finner den ”fullkomne”
gleden i livet?
Gud bevare deg vel
… Gud har ikke gitt opp
noen av oss: ”Jeg vil gi
deg framtid og håp. ..Når
dere søker meg, skal dere
finne meg. Ja, søker dere
meg av et helt hjerte, vil
jeg la dere finne meg,
sier Herren, så vil jeg
vende lagnaden for dere..”
(Jer.29). Tiden er inne til
å vende tilbake til Gud:
”Søke Gud”, ikke for å
kreve, men for å åpne
mitt hjerte og liv for han,

og finne fram til hans vilje, selv om jeg ikke makter å leve etter den. For så
handler det kanskje ikke
så mye om hva vi makter,
men om hva han kan gjøre med oss… ”Og mens
dagen dør, forvandles
mine bønner til håp, og
jeg hører en som hvisker:
Du fikk livet i din dåp”
(Bj.Eidsvåg)
Gud bevarer oss vel.
Så bor altså Jesus, ved sin
Ånd, likevel i våre hjerter.
Han ”virker i oss med
sin kraft, og kan gjøre
uendelig mer enn det vi
ber om og forstår” (Ef.3)
– som, det å høre et barns
bønn: ”Kjære Gud jeg har
det godt, takk for alt som
jeg har fått. Du er god
du holder av meg. Kjære
Gud, gå aldri fra meg.
Pass på liten og på stor.
Gud bevare far og mor,
og alle barn på jord, ...
Deg … også. . ”

Svein Lindebø
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Livsglad trosopplæringsleder
Trosopplæringen er det
store satsningsområdet
for Den norske kirke for
tiden. Menigheter over
hele landet har fått tilført ekstra statlige midler til gjennomføringen.
I Borgestad og Gjerpen
menigheter er vi så heldige å ha fått ansatt en
Trosopplæringsleder
i 80% stilling. Tone
Arntzen er navnet, et
fyrverkeri av ei dame.
Skjønt dame passer
ikke helt. Til det er hun
for ungdommelig.

Hun kan nok sikkert
være damete også, men når
jeg møter henne på menighetskontoret i Ola-bukse og
genser, spruter hun av energi, optimisme og trillende,
smittende latter.
Hvor kommer du fra,
Tone?
Skal du ha den
korte eller lange versjonen?
spør hun skøyeraktig, - for
du skjønner jeg har hatt det
så bra på alle de stedene jeg
har bodd for kortere eller
lengre tid. Men jeg er født
i Porsgrunn og oppvokst i
Langesund.
Så det betyr at du er glad
i sjøliv og fiske?
4
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Å, jada! Broren min
og jeg fikk vår første, lille
åttefots jolle, ”Diddi”, da vi
var seks, sju år. I de dage var
det så som så med redningsvester og sikkerhetsutstyr,
men mamma og pappa hadde sørget for at jeg hadde tatt
svømmeknappen det året jeg
fylte fem. Langøya var vårt
lekeparadis inntil flotten fordrev oss, men veien var ikke
lang til Oksøya hvor jeg har
tilbrakt måneder av mitt liv.
Der har jeg vært både som
leirdeltager og lønnet og
ulønnet arbeider.
Tone har hatt en noe brogete skolegang, for i lange
tidsbolker har hun vært
ansatt i ulike stillinger ”innimellom studiene” alt fra
Barnesekretær i Oslo krets
av Normisjon, husmor på
Normisjonenes
leirsteder
og Grenland folkehøgskole,
lærervikar og sist, men ikke

minst Ambulansesjåfør.
Pappa var en foregangsmann på dette område,
skjønner du. Vi hadde i flere
år betegnelsen ”ambulansefamilie”. Og den tittelen
var vi litt krye av. Men det
er jo blitt en del år på skolebenken etter hvert også da.
Etter videregående studerte
jeg Bibel og tjeneste ved
Bibelskolen i Oslo. Etter hvert
studerte jeg Organisasjon
og ledelse og Journalistikk
og litt fram i tid skal jeg
avslutte Sosialpsykologi ved
Universitetet i Oslo
Som Trosopplæringsleder
har Tone fått ansvaret for å
sette i gang ulike prosjekter
i menighetene våre for barn
mellom 0 og 18 år, litt av en
spennvidde.
Og jeg føler at du må være
godt rustet til den oppgaven,
Tone.
Godt nytt for Gjerpen
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Der berørte jeg tydeligvis
en start-knapp. Den ”modne
ten-åringen” rykker fram i
stolen, ansiktet lyser opp i
begeistring, og mens hun
tegner og forklarer, ler og
humrer og gestikulerer på
nytt, har jeg mer enn nok
med å henge på i svingene,
proppfull av ideer og tanker
for arbeidet som hun er.
Først to ting, sier
hun, nei tre ting, eller fire
kanskje, jeg får se. Ikke kall
det prosjekter. Det høres
så høytidelig og formelt
ut. Skriv heller aktiviteter. Menighetene våre har
allerede mange aktiviteter
som vi ser på som en del av
trosopplæringen. Både på
Menighetshuset og på bedehusene våre foregår det masse flott for barn og ungdom
som jeg kan henvise til når
jeg er i samtale med barn og
foreldre. Men tiltak som ”Lys
våken” og ”Tårnagentene” er
enkeltstående arrangementer
som lever for seg. At de vil
gjentas neste år, er en annen
ting. Du kan godt skrive at
jeg kan komme på et besøk
til bedehusene også. Jeg vil
gjerne ha så bred kontaktflate som mulig, og vi har det
samme mål. Når det gjelder
”egnetheten” min, får andre
avgjøre det etter som tiden
går, men jeg er i alle fall veldig glad i barn og ungdom.
Da Ole, guttungen min, kom
til verden var jeg verdens
lykkeligste, og for tida er jeg
Godt nytt for Gjerpen
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sikkert ei slitsom myrsnipe.
Men unger skal elskes. Jeg
har som prinsipp å ikke bli
sint sammen med unger og
ungdom. Mild, bestemt- er
en god kombinasjon, tror jeg.
Men forstå det ikke slik at jeg
aldri er sint. Jeg har sterke
meninger og vet hva jeg vil
også. Hun peker på meg med
en strak pekefinger, omtrent
som nebbet på en hakkespett.
Hva gjør du på fritida?
Ja, det er mye, forsikrer hun. Jeg er søndagsskolelærer i Frelsesarmeen
i Langesund. Geir, mannen
min, og jeg har ei konfirmantgruppe på besøk av
og til, videre er jeg kokke
på Oksøya leirsted, sitter i
Oksøyastyret i Normisjon
og er Krf.politiker i Bamble.
Og ikke minst har Geir og
jeg, sammen gode venner,
noe vi kaller ”Blå salmeeaften”, et program med musikk,
andakt og dikt som vi reiser
rundt i forsamlinger med.
For meg høres dette mest
ut som plikter og strevsomme oppgaver, gjør du ikke
noe som likner på å slappe
av, og som bare er til egen
fornøyelse?
Hun ler sin trillende
latter. – Du, alt det jeg holder
på med, gir meg så mye, så
jeg koser meg hele tiden, jeg.
Men når en ikke bryr seg om
noe særlig om tv, får en tid til
å trimme på spinning-sykkel,
gå turer med og uten ski.

Litt lesing blir det også. Da
foretrekker jeg Anne Karin
Elstad og Sigrid Undset.
Historiske romaner er topp,
slår hun fast.
Men, du, Tone, jeg kan
ikke slutte av før jeg får noen
kommentarer til håret ditt.
Kan jeg skrive at det er fremtredende?
Ny trillende latter. Lang
trillende latter.
Du får skrive at
det er familiearven min.
Krøllene har jeg etter pappa.
Tjukkelsen på det etter mamma. Det er en del av meg som
det tar litt tid å få tørt, men
som ikke trenger mer stell.
Du får noen linjer til å
beskrive deg selv til slutt.
Hun tenker seg nøye om.
Og jeg tenker med meg selv
at hun må jo ha stoff for flerfoldige intervjuer.
Jeg våger å kalle
meg entusiastisk, begynner
hun. Også er jeg lojal i forhold til det jeg har sagt ja
til. Jeg er glad og takknemlig for å ha ei tru på Jesus og
himmelen og det rike livet
sammen med ham her – i
denne verden. Dette er så
viktig og verdifullt at det må
forkynnes så ofte det byr seg
en anledning.
Lykke til med jobben,
- jobbene, Tone. Og Guds
rike velsignelse over deg og
arbeidet ditt.
Kjell Skjærum
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Kirkevalg – igjen!
12.september skal det igjen velges i kirken. Sammen med kommunestyrevalget.
Det er Demokratireformen som fører til at vi gjør forsøk med valg samtidig
med de politiske valgene. Nå skal kirka snart overta viktige funksjoner som har
preget statskirken. Bl.a selv å kunne utnevne biskoper.
Derfor er menighetens nominasjonskomite på leting etter nye kandidater.
Kanskje du er en av dem som vil stille opp for kirka di på denne måten?
Eller du kan foreslå en annen?

Hva skjer i prosessen ?
1. Før 15. mars skal menighetsrådet levere forslag på kandidater til bispedømmeråd/Kirkemøte. Du kan påvirke rådet med et forslag på en som
kan sitte i ”Kirkens storting”!
2. Innen 1.mai skal menighetsrådslista være klar.
3. 10. august til 9. september kan du forhåndstemme
4. 12 .september er det valg på menighetsråd og bispedømmeråd/
Kirkemøte
6
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”Kom la oss samles…” Om gudstjenestereformen del 1
Tilskuer eller tilbeder?

Gudstjenesten er under lupen. Mange har hørt om en Gudstjenestereform
for ny liturgi til søndagens gudstjeneste. Denne artikkelen (og to til) skal gi
innføring i hva som er på gang. Hva blir nytt? Er det nødvendig å forandre?

I reformen som startet i 2003 og avsluttes
med en siste Kirkemøtebehandling i april i år
er det...
...noe som er viktig,
...noe som er viktigere og
...noe som er viktigst.
Ordene vi bruker er viktige. Liturgi er
lære. Det etser seg inn i tanken og følelsen
fordi kraften ligger i gjentagelsen. Livet er
fullt av liturgi; faste ordninger for hvordan du
lever; alt fra dine morgenritualer til hvordan
vi rammer inn de store livsbegivenhetene.
Derfor er det ikke uvesentlig hva vi sier og
synger i kirka. Ordene og ordningene (liturgien) avspeiler og styrker troen. Men ordene
har endret seg i tidens løp. Når f.eks noen
kjenner angst for at syndsbekjennelsen ikke
automatisk skal komme i starten av gudstjenesten, kan det være nyttig å vite at slik har
det bare vært siden 1870…ikke siden Jesu
tid.
Og samtidig skal også den nye liturgien
selvsagt inneholde en syndsbekjennelse. Mye
bedre enn den vi har.
Fordi den nye henter ord fra Bibelen.
Ord er viktig, men i gudstjenestereformen
er det noe annet som er like viktig: at gudstjenesten i kirka di både er en del av en lang tradisjon tilbake til kirkens første tid og en del
av historien akkurat på ditt sted! Både gammelt og nytt.
Tradisjon og fornyelse er viktige stikkord.
Kirka er ikke et museum for å betrakte
gamle ting, og heller ikke et marked der
motene skifter fra dag til dag.
Gudstjenesten er et Møtested der du
møter
-Gud i Jesus Kristus
Godt nytt for Gjerpen
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- Din neste ved siden av deg i kirkebenk,
kirkekaffe, offerformål
- Deg selv i sannhet og nåde
Liturgi kan variere. Det har den alltid
gjort. Og derfor er det viktigere at vi nå arbeider med å involvere flere i gudstjenestelivet.
Her er det gode ting på gang i mange kirker.
Gudstjenestereformens viktigere side er å
hjelpe denne prosessen videre slik at flere kan
si: Det er vi som feirer gudstjeneste. Ikke bare
presten!
Derfor er jeg i denne første (av tre artikler)
om gudstjenestereformen kommet til det
viktigste.
Er du tilskuer eller tilbeder når du går til
kirke?
Det er lett å være tilskuer; samfunnet legger opp til det og vi lener oss makelig tilbake
for å betrakte og gi karakter. Vi zapper fra
kanal til kanal på TVen. Vi deler ut karakterer
til politikere, sjåføren i bilen foran oss, naboen, arbeidskameraten og…: gudstjenesten,
presten og organisten.
Med dette utgangspunktet er det ikke vanskelig å gå skuffet hjem fra kirka.
Går du derimot med innstillingen at i kirka
er det noe som er større enn alle ordene, salmestrofene og prestens dagsform, ligger den
mulighet at du blir tilbeder og ikke tilskuer.
Det er en lykkelig forvandling.
Som ikke hindrer deg i å ha meninger og
mulighet til å målbære dem. I sin tid og på
sitt sted.
Men som gjør at gudstjenesten først og
fremst blir et møtested med Den hellige
Gud og Den Nådige Kristus og Din Lidende
Neste.
Guds fred og inspirasjon til dere alle:
7
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Tårnagenter i Gjerpen kirken
Så er Tårnagenthelgen
over for denne gang. De
26 agentene på 8 år var
super flinke !

Bjarne prest var jo kjempe
fortvilet og lei seg da han på
lørdag kom i kirken og så at
alle kirkeskattene var borte.
Heldigvis så var tyven litt
snill også, for han hadde lagt
igjen noen rebuser, som viste
vei hvor skattene lå. Med
hodelykter og solbriller la
agenter og englevakter i vei rundt
om i kirken for å
løse bibelrebus.
Etter skattejakten hadde englevakt Bjørnar og
Trygve tent opp
bål og fakler ute
bak kirken. Men
tror du ikke at den litt snille
tyven hadde tatt pølsene også.
Men agenter vet råd. De lette
rundt i snø og busk, og tilslutt
fant de pølsene nedgravd i en
snøhaug på kirkegården.
Og da magen er mett, fungerer gjerne hodet litt bedre
også. Så det var noen overivrige agenter som tok løs på
agentoppdragene. Nå var det
blitt mørkt ute, og alle lys i
kirken var ikke tent, så hodelyktene ble igjen skrudd på.
Med hver sin agentblokk og
blyant, delt opp i smågrupper, med hver sin englevakt
tok de fatt på nye oppdrag.
Oppdragene var mange,
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og hele kirken
ble saumfart av
kloke agenter. Litt
skummelt kunne
det nok være
høyt oppe i tårnet, hvor de store
klokkene henger.
Men alle klarte
det !!!
På slutten av kvelden øvde
agenter og englevakter på
oppdrag:

Gudstjeneste. 2 sanger ble
øvd inn, og det å gå i prosesjon er jo ikke alltid like lett.
Men nå fikk vi også øvd oss
litt på søndag morgen. Her
ble agentblokkene delt ut
og bananer, pærer og sjokolade gikk ned på høykant.
Tissepausa ble lagt til halv
elleve, og hadde 98 % oppmøte. Klart det er spennende
å være agent foran mange
folk !
Og det var en fryd ! Her
kom agenter og englevakter
med hodelykter og solbriller
på i prosesjon oppover kirkegulvet. Det skulle være 2
rekker, en plutselig var det jo

så utrolig masse å se på. Det
var kommet mange folk til
kirken denne dagen, og det
er klart dette kan ta bort konsentrasjonen fra en hver det.
Så sånn mer i en haug landa
agentene i trappa foran i kirken.
Der satt de, som agenter
bør, konsentrert og litt nervøse. Men da oppdrag sang
stod på programmet, forsvant
alt som het spenning. Taket
på Gjerpen kirke holdt på å
lette når agenter og menigheten sang; Guds kjærlighet er
rundt om meg.
Agentene hadde også oppdrag med å finne hjerter med
ord på, under Gudstjenesten.
Menigheten var med på å
brumme eller pipe, slik at
agentene fant hjertene, og
igjen var de en agent tittel
verdig.
De som gikk ut av Gjerpen
kirke denne søndag, fikk med
seg en hilsen fra agentene.”
takk for i dag…det var koselig”, ble gjentatt i kor, helt til
alle var ute av kirken vår.
Tone Amundsen
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Pilgrimstur for menigheten 29/9 -11/10:

- I Moses spor

Det snakkes mye om pilgrimstradisjonen i vår kirke for tiden. Med
rette. Vårt liv er en reise - frem
mot målet i det fullkomne Guds
Rike som åpnet seg for oss julenatt. Pilgrimsvandringer minner
oss om dette.

Det eldste og mest søkte pilgrimsmål er
Det Hellige Land - løftenes land. For en
kristen gir det ekstra realisme og næring til
troen med en pilgrimsreise dit. For Gjerpen
menighet har vi dette året lagt opp en tur
hvor vi tar med oss en start i Egypt , og drar
”I MOSES SPOR”- opp til det lovede land.
Det er ca 3500 år siden Israelsfolket under
Moses ledelse la ut på sin ørkenvandring
bort fra Faraos trellfom og tilbake til det
land Gud hadde lovet Abrahams ætt. Vi
skal følge i deres spor. Først skal vi bruke
noen dager i Egypt. Se pyramidene, og
besøke noen av dagens kristne; de har det
ikke alltid lett. Men minnet om oppholdet til ”den hellige familie” (Josef og Maria
med Jesusbarnet) er tydelig. På ferden gjennom Sinai slår det oss: ”noen av disse fjell så
Israelsfolket på vandring den gang....”.

Vi -alle som vil- får anledning til å slutte
seg til den strøm av pilgrimer, som de fleste
netter i året stille beveger seg opp stien til
”Djebel Mosha” - Moses-fjellet, hvor Moses
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ifølge tradisjonen fikk de 10 bud av Gud.
På toppen ser vi solen gå opp over Sinai
berglandskap- et uforglemmelig syn - med
folk fra alle verdenskanter samlet til bønn
og lovsang.
Siden drar vi inn i Løftets Land - gjennom
Eilat opp forbi Salomos gruver og Dødehavet
til Jerusalem - Den Hellige Stad. Vi besøker de kjente steder, og etter et par dager
her drar vi via Betlehem og Nasareth
(med bl.a. ”Nasareth village” -en levende
landsby fra Jesu tid) - videre til Galilea og
Tiberias. Her skal vi innom Kapernaum, se
Saligprisningenes berg, og ha en båt-tur på
Genesaretsjøen - før vi den siste morgen
tar bussen tilbake til Tel-Aviv og ettermiddagsflyet hjem til Gardermoen. Bussen har
vært vår faste følgesvenn på turen, gå- turer
er frivillige, og gjør at normal helse i 80 års
alder er tilstrekkelig for å delta.
Brosjyrer for turen er lagt ut i våpenhuset
i kirken, og på menighetskontoret. Det er
en åpen tur, hvor også deltagere fra andre
deler av landet kan melde seg. Og det har
begynt å komme henvendelser. Det er
derfor godt å være tidlig ute- for de som
har lyst til å være med. (Først til mølla...)
Vi har en maksgrense på ca 45 deltagere.
Velkommen til en minnerik pilgrimstur!
Bjarne Imenes og Birger Venheim,
reiseledere.
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Småfint besøk på formiddagstreff
Formiddagstreffet
har
hatt mye fint besøk sist
høst. Mange barn har
gledet forsamlingen.
Gjerpenshavna Barnehage
var 6. oktober med 13 barn

+ voksne på besøk. 1.klasse
på Gjerpen barneskole gjestet oss 10. november, hele 53
barn + voksne. 2. klasse var
gjester 8. desember med 56
barn + voksne.
Det var en stor opplevelse å

ha besøk av alle disse barna.
De sang og leste dikt og så
fikk de vaftler og saft. 3 vellykkede arrangementer.
Håkon Vold

Her ser vi 1. klasse (til venstre) og
barnhagen (under) på besøk på formiddagstreff.

Luksefjellveien 30, 3716 Skien
Åpningstider: Man.-fre. kl. 8-14
Man.-tor. kl. 17-19. Lør.-Søn.: Vakttelefon
Sentralbord / vakttelefon: 35 50 64 40

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

Romjulskonserten en begivenhet

Med over hundre tilstedeværende ble
årets romjulskonsert en flott opplevelse.
Dyktige musikalske utøvere, med kantor Kjell Frigstad (bildet) i spissen, sørget
for en kveld vi vil huske lenge. Innholdet i
programmet var lødig - det ble ytterligere
tydeliggjort for oss gjennom at tekstene ble
utdelt på trykk. Så fikk vi alt med-og det var
ikke lite! Sentrale tros-stykker musikalsk
profesjonelt fremført, - hjertelig takk! Vi
gleder oss til neste gang.
Takknemlig tilhører

Misjon er illustrasjon
Misjon er illustrasjon
av at Guds ord om hans
rikes komme er sant
-for alle folkeslag!

Gjerpen menighet har
i flere år hatt et misjonsprosjekt i regi av det Norske Misjonsselskap (NMS)
i Antsirabe på Madagaskar.
Denne verdens 4. største øy i
Det Indiske Hav med 20 millioner mennesker rommer
ennå store utfrodringer.
I ord og handling får vi i
vår menighet være med å

tenne håpet her om den nye
fremtid Gud har gitt oss i Jesus Kristus.
Søndag 30. januar fylltes
menighetshuset vårt til den
årlige, store misjonsfesten.
Gudrun Eriksen åpnet samværet, og misjonær Bjørn
Eddy Andersen med frue
gav et inspirerende innblikk
i evangeliets utgangspunkt
for misjonsgjerningen vår,
og hvordan den for tiden
spesiellt anvendes innenfor
helsetjenestens assistanse for
jordmødre og fødselshjel-

pere. Interessant med nylig
innspillt film-reportasje med
hjelp fra NRK.
Vi fikk gassisk sang, og
pianospill ved Lise Wittersø.
En nydelig bevertning gjorde ære på kvelden som festsamling,
En hjertelig takk til den
ansvarlige
misjonskomiteen og alle hjelpere! Det
kom inn over kr.6300,- til
misjonsprosjektet.
Deltager

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

Luksefjellv. 568, 3721 Skien

Jan Eriks Transport

Alt innen tømrer- blikkenslager
og enklere murarbeid

v/Jan Erik Grini. 3716 Skien
Tlf. 35 52 41 29 – 47 86 11 86

• Skapbil m/løftelem • Flytting
• Oppdrag for private

Kjetil Bjørnback:
Finn Harald Stensrud:
Frank Andersen:

920 69 336
950 65 089
951 41 481

Oppslagstavla
Aas Bedehus

Mars
Søn. 6. Ettermiddagskaffe kl. 17.
Tale: Tone Arntzen.
Sang: Marie Ulsnes.
Fre. 25. Medlemsfest.
«Glimt fra India» v/ Gunn-Marit.
April
Søn. 3. Møte.
Tale: Kari Ripegutu.
Sang: Kari Fylkesnes Semb m/fl.
Søn. 17. Palmesøndag.
Sangmøte.
Man. 25. 2. påskedag.
Tale: Terje Hærås.
Mai
Søn. 1. Vårfest.
Tale: Jon Kristian Sletteberg.
Søn. 8. Tur. (Bedehuset bortleid)
Søn. 22.Møte.
Tale: Geir Bekkevold.
Juni
Søn. 5. Hagemøte på Eriksrød.
Tale: Kirsten H. Eliassen.

Venstøp Bedehus

Mars
Tors. 3. kl. 19.30 Bibeltime
v/ Kjell Rugkåsa
Søn. 6. kl. 17.00 Fastelavenskaffe
Gerd Åsvang taler.
Tors. 10. kl. 19.00 Sangkveld
m/Aas Musikkforening
Lør. 26. kl.11.00 Formiddagstreff 		
v/ Andaktsmusikken
Man. 28. kl.18.00 Vårsol
April
Søn. 17. kl. 17.00 Påsken i ord og 		
toner
Tors. 28. kl. 19.00 Møte
Sigrunn Dalene taler
Mai
Ons. 4. kl. 17.00 Medl.møte og
dugnad
Søn. 15. kl. 18.00 Hyggekveld
hos Oterhals

Fellesmøtene 18. - 20. mars
I år blir det fellesmøter i Gjerpen. Det
er Gjerpen menighet, Misjonskirken
og Normisjon som
står sammen om
dette. Fredag 18.
mars blir det møte
på Sneltvedt bedehus. Lørdag 19, om formiddagen, skal
det holdes seminar på Aas bedehus.
Om kvelden blir møtet i Misjonskirken
i Gjerpen, og søndag 20. avsluttes fellesmøtene med gudstjeneste i Gjerpen kirke. Se for øvrig annonser i avisene.
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Taler i fellesmøtene er Oddvar Søvik
(65). Han er for tiden områdeleder i
Normisjon Agder. Han har tidligere vært
pastor både i Bryne og Kristiansand frikirke. Etter teologisk utdannelse på MF,
begynte han som skoleungdomsprest på
Sørlandet, og var deretter ansatt de neste ni
år som landsungdomssektretær og evangeliseringsleder i Indremisjonsselskapet.
Oddvar Søvik har skrevet flere bøker,
bl. a. om evangelisering, Den hellige
ånds gjerning og bønn. Boken ”Bønn
framfor alt” kommer nå i 3. opplag.
Oddvar Søvik er en etterspurt forkynner både nasjonalt og i Norden.
Godt nytt
nytt for
Godt
forGjerpen
Gjerpen

Menighetsens årsmøte/årsfest 2011
Menighetens årsmøte blir dette året
søndag 27. mars kl 18.00.
Vi vil gjerne gjøre årsmøtet til en årsfest!
- der vi ved siden av en rask orientering
om status, først og fremst vender blikket
fremover, og gjerne fronter en spesiell sak
eller to. I år nevner vi temaet ”Samarbeid
menighet og misjon i fremtiden” Innleder
er Jorunn Lien fra NMS.
Årsmeldingen vil være klar i begynnelsen
av mars og kan da fås ved å henvende seg
til menighetskontoret.
Den vil og bli lagt ut i kirken et par søndager i forveien. Ta den gjerne med dere
hjem.

Menighetsrådet ønsker at årsmeldingen
er lest godt før dere kommer på møtet.
Det vil bli satt av litt tid til å stille spørsmål eller kommentere årsmeldingen på
møtet.
Men vi ønsker å bruke hoveddelen av
møtet til det som er satt opp som tema
for kvelden.
Ellers vil vi sette av tid til sosialt samvær
rundt matbordet. Vi skal også bli bedre
kjent med vår nye trosopplærer Tone
Arntzen. Gla`sang vil være med oss og
glede oss med sangen sin.
Så dette blir en innholdsrik kveld!
Vel møtt til årsmøtet!

Telefon på Menighetshuset:

Det er ikke lenger telefon på Menighetshuset. I dag har så mange
mobiltelefon at en ikke lenger trenger noen fast telefon på huset.
Menighetshuset har fått mobiltelefon 951 76 525.
Bruk dette nummeret dersom det er noe du lurer på om huset.
For det meste vil Liv Jorånn og Bjørn Erik Høgseth ha telefonen.
Noen ganger er telefonen satt over til andre telefoner. Vi håper at
det nye systemet skal fungere slik at det blir lett å treffe noen som
kan gi opplysninger om Menighetshuset.

FORMIDDAGSTREFF
på Gjerpen menighetshus
følgende onsdager kl. 11.00

16. mars, 13. april,
11. mai, 8. juni
Godt nytt for Gjerpen

Velkommen!
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Gudstjenester
Gjerpen kirke

06.03 kl. 11.00 Familiegudstjeneste 6 årsbok
13.03 kl. 11.00 Historisk Gudstjeneste		
20.03 kl. 11.00 Fellesmøtegudstjenste		
27.03 kl. 11.00 Gudstjeneste			
03.04 kl. 11.00 Gudstjeneste			
10.04 kl. 11.00 Taize Gudstjeneste		
17.04 kl. 11.00 Gudstjeneste			
21.04 kl. 18.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste
22.04 kl. 11.00 Langfredagsgudstjeneste		
24.04 kl. 11.00 1. påskedag			
08.05 kl. 11.00 Gudstjeneste			
15.05 kl. 11.00 Gudstjeneste			
22.05 kl. 11.00 Gudstjeneste			
29.05 kl. 11.00 Gudstjeneste			
02.06 kl. 11.00 Kristi himmelfartsdag		
05.06 kl. 11.00 Gudstjeneste			
08.06 kl. 17.00 Eldregudstjeneste			
12.06 kl. 11.00 1. pinsedag			
19.06 kl. 11.00 Gudstjeneste			
26.06 kl. 11.00 Gudstjeneste			

Valebø kirke

27.03 kl. 17.00 Gudstjeneste			
24.04 kl. 17.00 Gudstjeneste			
17.05 kl. 17.00 17. mai Gudstjeneste		
12.06 kl. 17.00 1. pinsedag			

Luksefjell kapell

24.04 kl. 11.00 Gudstjeneste			
29.05 kl. 11.00 Gudstjeneste			
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Lindebø
Imenes		
Imenes		
Abrahamsen
Imenes		
Lindebø
Imenes		
Imenes		
Lindebø
Imenes		
Lindebø
Imenes		
Lindebø
Imenes 		
Lindebø
Abrahamsen
Imenes
Imenes		
Imenes		
Lindebø

Dåp
Dåp
Nattverd
Dåp
Nattverd
Nattverd
Dåp
Nattverd
Dåp
Dåp
Nattverd
Dåp
Nattverd
Dåp
Nattverd
Dåp
Nattverd
Dåp

Lindebø
Abrahamsen
Lindebø
Lindebø

Imenes
Lindebø

Godt nytt for Gjerpen

Slekters gang
Døpte

Døde

Emilian Marker Østvold, Skien
Erle Val Flaatten
Elina Balchen Haug
Helene Holm
Mikkel Kverndokken-Husstøyl
Eira Mari sørensen Liltved
Jennie Melum
Leonora Vindheim-Fjeldavlie
Oda Sofie Aadalen Aasheim
Nova Sofie Sætervik Eliassen
Ella Homme Claussen
Elida Broby Sjøgren
John Deidy Gundersen
Sanne Solbakken Jensen
Nora-Aleksandra Skårdal
Torjus Torstveit Vatne, Nes
Mia Celine Berge-Skoftedalen
Emilie Hesmyr Limi
Natalie Oterkiil Raaen
Louise Dahl Claussen
Torkil Jensen

Paul Hjalmar Høiseth, 1929
Solveig Camilla Johannessen, 1927
Ivar Johannes Lagesen, 1939
Gunnar Strømodden, 1928
Alfred Severin Bolstad, 1924
Solfrid Beathe Hegna, 1936
Frank Sigurdsen, 1945
Jenny Gustava Kjær, 1918 Borgestad
Astrid Pettersen, 1916
Berit Johannessen, 1933
Trygve Nilgard, 1943
Asbjørn Ivar Furuheim, 1927
John Edvin Sneltvedt, 1918 Nordre
Terjer Olsen, 1921
Brita Dalsbotten, 1930
Bjarne Arvid Tveter, 1933
Bertine Ragnvarda Lorentzen
Abrahamsen, 1919
Bjørg Kastet, 1913 Nordre
Svanhild Aasen, 1941
Thor Alf Heimholt, 1920
Knut Martin hegna, 1958
Johanne Lifjeld, 1934
Willy Rekvik, 1931

Vigde

Marte Langeland og Jostein Skjærum
Camilla Halto Kvål og Tim Henriksen

Vealøskapellet 13. mars Torbjørn Tvedten
20. mars Asgeir Høgli
27.mars Trond Engnes
3.april Terje Talseth Gundersen
10.april Kjell Rugkåsa
17.april Anlaug Haraldsen
21.april (Skjærtorsdag) Gjerpen
menighet, prest
25.april (2. påskedag) Skien menighet
Godt nytt
for Gjerpen
Morten
Fleischer

Sportsgudstjeneste kl.12.00

1. mai Karin Fjose Olsen og
Gospelkids
8. mai Kjell Lofstad
15.mai Håkon Vold
22. mai Guri V. Svendsen
29 mai Terje Hærås
5 juni Elisabeth Eriksen Levi
13. juni (2. pinsedag) Rune Einarborg
15

16

Godt nytt for Gjerpen

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011
– Nå er livet bedre
Da mamma fikk lån til å starte en grønnsaksbod, fikk Yohana (14) et helt nytt liv.
Yohana (14) er i sin egen verden mens han
trasker ved siden av moren sin. Det er tidlig om
morgenen, og han er trøtt. De skal gå langt for å
hente grønnsaker til boden på torget.
- Jeg hjelper mamma med jobben morgen og
kveld. Det er en glede. Hun gir meg skolepenger
slik at jeg kan få utdannelse, forteller Yohana. Han
bor sammen med moren sin og tre søsken i landsbyen Chunya i Tanzania. For to år siden ble moren
med i en VICOBA-gruppe gjennom Kirkens
Nødhjelp.
- Da ble livet bedre. Nå har vi råd til mat, klær
og skole, forteller den unge gutten.
Skaper forandring
VICOBA (Village Community Banks) er
spare- og lånegrupper der medlemmene sparer
små beløp hver måned. Pengene samles i en pott,
og medlemmene får anledning til å ta opp små
lån for å investere i inntektsgivende arbeid og en
bedre framtid.
- Vi startet arbeidet med VICOBA i 2006. I dag
er det over 1000 registrerte VICOBA-grupper, forteller Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgiver i Tanzania.
Det er medlemmene selv som eier ”banken”.
Renter på lånene som tas opp kommer alle eierne
til gode. Slik går overskuddet fra prosjektet tilbake
til lokalsamfunnene. Kirkens Nødhjelp støtter
VICOBA-gruppene med opplæring, i tillegg til
bankbokser og annet materiell.
- Jeg blir stadig imponert av mennesker som
tidligere ikke har hatt ressurser til å gjøre noe ut
av livet sitt, men som nå reiser seg på VICOBAmøtene og forteller den ene suksesshistorien etter
den andre: Om at de kan holde barna i skolen,
om at de har skapt seg et levebrød og at de tjener
penger, forteller Walalaze.
Viktige menigheter
I Tanzania er kirken er et naturlig sted å møtes
for å ta tak i utfordringer i hverdagslivet. Mange
som har blitt med i en VICOBA-gruppe har hørt
om arbeidet gjennom sin lokale menighet, og
mange VICOBA-grupper har også møtene sine i
kirken, selv om VICOBA er et prosjekt på tvers av
Godt nytt for Gjerpen
religioner.

- VICOBA gir mennesker styrke til å tenke
igjennom hva de trenger og hvordan de kan få tak
i det. Ansvaret blir lagt i deres hender, men vi kan
gi dem kunnskap og støtte til å stå opp for sitt eget
liv. Vi opplever at VICOBA-gruppene tenner håp,
sier Walalaze.
Salatblader og utdanning
Yohana og moren er framme hos bonden der
de skal hente dagens grønnsaker. Den unge gutten
har drømmene klare for framtiden:
- Siden moren min er med i VICOBA, kan jeg
studere hvis jeg jobber hardt for det. Jeg har lyst
til å bli politi. Eller jobbe for at landet skal bli mer
rettferdig. Demokrati er viktig. Jeg vil være med å
gjøre Tanzania til et godt sted å leve for mange.
I dag er det salatblader som skal bæres tilbake
til torget. Flaks! Stort volum, men lett å bære.
Yohana smiler og myser mot sola. Denne dagen
skal bli god.
		

Faktaboks

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 10. – 12.
april
- Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet.
Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten
fattigdom.
- Det er menigheter landet rundt som står
for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Gjerpen Menighet arrangerer
aksjon 12. april og trenger bøssebærere. Ta
kontakt med menighetskontoret dersom du
vil være med.
- Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden.
- Støtt aksjonen direkte ved å benytte kontonummer 1594.22.87493.
17
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KULTURDAGENE I GJERPEN MENIGHET 10. - 13. MARS

Kultur betyr å "dyrke" , med bilde fra jordbruket. Vi tenker da kultur som tilrettelegging av gode livsformer :"alt det som er rett,
godt og edelt - ha øye for det" sier vår Bibel.
(Fil.brevet) . Kultur-utvalget nedsatt av menighetsrådet har hatt stor glede av å forberede
noen særlige "kulturdager" 10. -13. mars , initiert av en privat gave til formålet. Hensikten
er å fargelegge livet,- noen felt denne gang,
andre siden; grått trenger ikke å være enerådende!
Dagene starter med en tema-kveld i Gjerpen kirke med Per Arne Dahl, kjent i mange
sammenhenger. Han arbeider for tiden særlig
i emne-kretsen: "-hvordan ta vare på oss selv
og hverandre i en krevende hverdag?" Han
vil innlede over dette temaet, med anledning
til spørsmål.
Kvelden innledes og avsluttes med orgelresitasjon av kantor Kjell Frigstad.
Neste dag (kveld) innbys vi til konsert med
"Vintermåne" i et stemningsfullt Luksefjell
kapell. Det blir fakkel-allé. og Luksefjell grendelag har suppeservering ved bålet. En buss
settes opp fra Gjerpen kirke, med pakkepris
Prøv oss:

Mælagaten 1, 3716 Skien
Tlf. 35 52 28 18

for alt. Om noen vil kjøre i egen bil - er det
også mulig. En opplevelse som vil farge dagen!
Det tror vi også om lørdagen dagen etter. På menighetshuset blir det utstilling av
"Skaperglede og fargeprakt", med arbeider
i glass, tekstil, keramikk og bilder av lokale
kunstnere. Gjerpen bygdekvinnelag har kafe.
Søndagen står i tegnet for det historiske
tilbakeblikk - med "historisk gudstjeneste"
med 1920-liturgien, prest i samarie, og klokkerfunksjon på gamlemåten. Kunngjøringene
vil endog denne dagen bli lagt til kirkebakken
rett etter gudstjenesten , der "lensmannen" vil
føre ordet med nødvendige påminnelser.
Denne dagen oppfordres vi til å lete etter
den gamle kjolen/dressen/hatten/frakken/
kåpa etter bestefar/mor, og stille i klær med
gammelt snitt - om vi har noe hengende. Så
samles vi om ordet som ikke forandres - selv
om skikkene rundt gjør det. Søndagen avsluttes med en etterlengtet konsert i kirken vår
av prosjektkoret "Til Himmels". Etter mye lovende kritikker gleder vi oss til en slik kveld!

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 – Mob 906 98 745

Godt nytt for Gjerpen

Godt nytt for Gjerpen
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4417 Menighetsbladett

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
epost@kristeligbokhandel.no

annonsere i

Menighetsbladet?
Ta kontakt!
Ønsker du å
annonsere i

Menighetsbladet?
Ta kontakt!
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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

Godt nytt for Gjerpen
Oscarsgate 3, 3724 Skien
Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01

