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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
Trosopplærimgsleder: Tone Arntzen
Tlf. 35 50 63 38
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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Andakt: Mellommannen
For det er en Gud og
en mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus
Jesus, som gav seg selv
som løsepenge for alle.
1. Tim, 2, 5
I 1. Timotiusbrev står det
at det er en mellommann,
nemlig Jesus Kristus. Vi
bruker ikke ordet mellommann så mye i dagligtalen,
men vi forstår godt hva det
betyr. Jeg tenker på lillebror
som blir sendt for å bløtgjøre mor eller far av større
søsken.
Men denne mellommannen
som det står om her er ikke
en lillebror som ble sendt
for å ta støyten, men det var
en storebror som gikk rett i
”løvens gap”.
Trenger du denne mellommannen i ditt liv?
En som alltid er der, en som
har tid, en som kan tilgi synden i livet ditt, en som kan
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være med deg hvert skritt på
veien til himmelen?
Jeg trenger denne mellommannen i mitt liv og vil gjerne anbefale det for deg også!
Skal vi kunne ta imot noe er
det viktig at vi ikke har hendene fulle fra før, for da kan
vi ikke ta imot. Legg vekk
det som du har ”fylt opp” i
hendene dine slik at Jesus
kan gi deg det som Han ser
at du trenger.
Åpne opp hendene og hjertet for Jesus slik at han kan
hjelpe deg i din hverdag,
i festdagene og de tunge
dagene. Er han din mellommann?
Der jord og himmel møtes
er mennesket hos Gud.
Han ber oss komme
sammen,
Han rekker hånden ut.
Han favner alt som lever.
Vi samles ved hans bord.
Han hvisker:
elsk hverandre,
som søster og som bror.

Kirsten H. Eliassen,
diakoniarbeider

Åpne hender,
åpne hender
tar imot og deler ut.
Åpne hender,
åpne hender kjærtegn i fra nådens Gud
Ukjent
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Finn Sollie, Herr "Vennlighet"

- Har’u hørt det? Finn
ska’ slutte i Gla'sang!
- Å ær’e du sier? Åssen
ska’re gå med Gla'sang
da’a?
- Nei, det kan du si! Det
må jo være krise!!!

Jeg konfronterer Finn Sollie
med uttalelsene over en kopp
kaffe, en formiddag borte i
Sneltvedtstien, sammen med
kona, Solveig, og han svarer
med en hjertelig latter:
- Nei, det blir ikke så lett kvitt
meg i Gladsang. Jeg fortsetter
med glede i koret, men nå skal
jeg ikke stå foran lenger. Jeg vil i
stedet stå i bakre rekke og synge
bass.
Finn har funnet ut at nå er tiden
inne til å trekke seg tilbake, eller
kanskje det blir riktigere å si
”bakover”? Alder, helse og krefter har vært medvirkende årsaker til avgjørelsen.
- Men, legger han til, jeg vet
ikke hva jeg hadde gjort dersom
det ikke hadde lagt seg så greit
til rette med en arvtager. Kirsten
H. Eliassen har sagt at hun vil
overta dirigentjobben, og at hun
til og med gleder seg til oppgaven. Da ble valget enkelt. Jeg
tror det er riktig og viktig med
nye, yngre krefter. Tross alt har
jeg ledet koret i 22 år.
Tenk det! I toogtjue år har heddølingen stått på for sanglivet
i menigheten vår. Ja, for det er
heddølsdialekten som av og til
slår igjennom når han blir riktig
ivrig.
Han ble født i Heddal for
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78 år siden og bodde der de
10 første årene av livet sitt.
Etter hvert dro han til Norges
Landbruksøyskole, som det het
den gang, og tok utdannelse i
geodesi og jordskifte. Derfor
kan han kalle seg noe så fint
som geodet. Meget kort forklart
er det en landmåler som tegner
alle former for kart, enten det
nå er by-kart eller trassékart for
Statens veivesen.
I 1961 havna han og Solveig
her i Skien hvor han fikk jobb i
Norsk oppmåling og flykartlegging. 13 år senere ble han deleier i dette firmaet.
Men nå, Finn, legger vi alt som
har med jobb og arbeid å gjøre,
til side og snakker om fritidsinteresser.
- Ja, det har vært så mangt, sier
Finn og mimrer bakover, - men
det er utvilsomt friluftsliv som
har betydd mest for meg. Jeg har
vært privilegert, for det har jo
vært en del av jobben min også.
Jeg har vært på de fleste fjelltoppene i Telemark og Agder,
og når det har passet, har fiske-

stanga vært med. Ellers har jeg
alltid likt å lese. Reiseskildringer
og god krim er nok det jeg liker
best - også cowboy-bøker da,
legger han skøyeraktig til.
Jeg har snappet opp noe om en
spesiell 60-årsgave også!?
- Åååh, du tenker på motorsykkelen, humrer han. Joda, jeg har
alltid likt meg ”på sykkel”. Jeg
fikk den første i -57, og etter
hvert fikk Solveig og jeg hver
vår. Du verden hvor mange fine
turer vi har hatt. Har rasta langs
veien da, vet du, med kaffi og
niste. I stille perioder savner det
livet.
Sammen har Solveig og Finn et
stort misjonsengasjement. Det
er ikke tall på de timene de har
nedlagt i Misjonsselskapets leirsted på Fjordglimt.
- Det er et engasjement som har
kommet med årene, forteller
Finn begeistret. Etter som vi har
fått bedre tid, har det vært trivelig og givende å kunne delta i
misjonsarbeidet. Vi er også en
flokk med godt voksne gutter
som har vår misjonsforening en
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gang i måneden. Det er et felleskap vi har stor glede av.
Jeg er nysgjerrig på å få vite
hvilke menneskelige kvaliteter
geodoeten har og henvender
meg til Solveig.
Beskriv ham med tre ord. Og
svaret kommer meget raskt og
med tyngde:
- Snill, godt humør og sta!!
Finn legger hodet bakover
og lar latteren trille, men han
medgir at han kan være sta.
- Jo da, det kan nok være det,
og ofte er stahet mildest talt
irriterende. Men kan ikke stahet også være positivt av og til,
da? Jeg hadde nok ikke vært
der jeg er i livet mitt nå uten
staheten, særlig når det gjelder

helsa.
Selv vil han beskrive seg som
litt snill og tålmodig. I tillegg
mener han å være praktisk løsningsorientert og brukbar flink
med hendene. Snekring, dreiing og treskjæring trives han
godt med. Og når jeg ymter
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innpå om diktingen hans, svarer han at det er av de ting han
ikke er så flink til men som han
liker å holde på med, for da får
han brukt Heddal-dialekten sin
som er den vakreste i landet,
men som er i ferd med å dø ut.
Også er du vennlig, føyer jeg
oppriktig til. Jeg kunne tenke
meg å bruke ”Herr Vennlighet”
i overskriften.
- Jeg vet ikke om alle ville gå
god for den betegnelsen, svarer han ettertenksomt, men jeg
smiler lett, det koster så lite å
gi den en møter et smil, og selv
synes jeg det er så godt å bli
møtt på den måten.
Men, du Finn, vi må bruke litt
tid på sang og musikk. Det har
jo vært en viktig del av livet ditt.
Finn nikker ivrig samtidig som
han faller i tanker.
- Ja, du verden hva det har
betydd og fortsatt betyr for
meg. Jeg kunne godt ha sagt
som Per Sivle: ”Den fyrste song
eg høyra fekk, var mor sin song
ved vogga.” Hun og far var ganske så musikalske, hun en dyktig sanger, og han kunne håndtere mange instrumenter. Det
førte til at jeg selv sang og spilte
gitar i 10-11 års alderen. Senere
ville jeg lære å spille piano,
men holdt ut kun to timer som
piano-elev. Seksten år gammel
ble jeg med i Kvål mannskor
i Sør-Trøndelag. Det var derfor naturlig for meg å starte et
kor for 13-15-åringer i Skien
Indremisjon innpå 1960 tallet.
Det ble kalt Ungdomsteamet.
Hva vil du si sangen og musikken har betydd for deg?
- Det har gitt kristenlivet mitt
en ekstra dimensjon. Da jeg
ble syk og lå i ørska med surstoffmaske, romsterte sangen vi

hadde øvd inn i Gla'sang dagen
før i hodet mitt: ”I din hånd,
Herre, vil jeg være”.
Det var derfor eget og mange
andres behov som ble dekket, da Gladsang ble til i 1989.
Koret skulle være et tilbud for
alle som liker å synge og samtidig har behov for et kristent
fellesskap.
- Slik har det vært, og slik bør
det være, sier Finn og vifter
med pekefingeren. Vi kan se
tilbake på mange rike år med
koselige turer og mye moro
samtidig som vi har gledet oss
med sangen. Den første vi lærte
oss var forresten den vi sang
under ”min siste opptreden”
i kirken: ”Å, min sjel, lovsyng
Ham” av Andraé Crouch. Det
er absolutt en av favorittene
våre. Vi vil så gjerne formidle
gleden ved å tilhøre Ham.
Praten går lett når en snakker
med Finn. Han er både kunnskapsrik og flink til å formidle,
men til slutt ber jeg ham om
hjelp til en verdig avslutning.
Herr ”Vennlighet”, geodeten,
Elvis Presley-fanen og stabukken tenker seg om tre øyeblikk
og så trekker han fram et ark
fra ei mappe.
- Se her, sier han, ta dette og
siter fra det. Bedre kan jeg ikke
få sagt det.
I din favn, Herre,
er det trygghet.
I din favn, Herre,
hviler jeg.
I din favn, Herre,
er det omsorg.
Herre i din favn.
Guds velsignelse videre, Finn,
sammen med Solveig og som
bassanger i Gla'sang!
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Nytt menighetskontor

Endelig, etter mange års arbeid, kan Gjerpen menighet få nye kontorer.
Gjerpen prestegård skal rive den gamle forpakterboligen for så å bygge den
opp igjen, men nå til menighetskontorer.
Huset skal ha samme størrelse og det skal i se ut som det
opprinnelige huset. Hovedhuset
og stabburet på prestegården er
fredet. Tunet med låve og forpakterbolig er også fredet, men
det gjelder det ytre eksteriøret,
og som viktige elementer på
tunet.
Forpakterboligen er i svært
dårlig forfatning og bevaringsmyndighetene ønsker at
den skal tilbakeføres til et mer
opprinnelig utseende. Huset
er bygd ca 1880, men har blitt
endret mange ganger. Gjerpen
menighet har i flere år hatt en
byggekomité som har arbeidet
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med dette prosjektet, og de har
ofte fått høre. ”det nytter ikke”,
men tenk nå har det lykkes.
Mandag 23. mai gikk prosjektleder Jan Knutsen, arkitekt
Finn Christiansen, konsulenter og byggekomité igjennom
hele prosjektet. Nå skal det ut
på anbud, og vi regner med at
det blir byggestart en gang ut på
høsten.
Alle som har sitt arbeid
i Gjerpen menighet og alle
som kommer til dette kontoret vil nå få nye flotte lokaler.
Vi har grunn til å juble. Det
er Opplysningsvesenets Fond
(OVF) som styrer prestegår-

den. Fondet kan ikke ta ut noe
overskudd fra gården. Derfor er
det riktig å si at det er Gjerpen
prestegård som bygger kontorene. Kirkevergen i Skien
leier kontorene til sine ansatte.
Møterommet kan brukes til
ulike møter.
Vi regner med at det nye
huset skal bli til glede for mange i Gjerpen. Fortsatt er det
mye jobb som må gjøres, bl.a.
må vi skaffe midler til inventar
og utstyr. Gratulerer Gjerpen –
vi greide det.
Håkon Vold,
leder i byggekomiteen
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Vårlig kirketur til Midt-Telemark

Gjerpen menighet arrangerte en flott vårlig kirketur
til Midt-Telemark fredag 6. mai. 50 stykker var med
på turen med Magnus bussreiser.

Vi
stoppet
først på
Sauherad ved Nes middelalderkirke fra 1180. Der tok lokalhistoriker Thorstein Vale og
dattera Jorid Vale i mot oss,
og viste oss rundt i sitt område,
med sang, lokk og meget
interessant omvisning
i
den
gamle
steinkirka.

Spesielt koret var innholdsrikt
med veggmalerier, ei flott kirke.
Videre stoppet vi på
Tinghaug, historisk tingstad fra
1000 tallet i gamle Grenland,
hvor Olav den hellige sannsynsligvis ble født.
Kaffepause var ved Evju
Bygdetun i Sauherad, et

levende museum i MidtTelemak, med sang og klang.
Turen gikk så til Låvekirka
i Heddal hvor vi fikk servert
nydelig
rømmegrøt
med spekemat og kaffe på kafe
Olea.
Omvisning
fikk
vi
av Liv Strand Hegna i
Norges
største
stavkirke.
Heddal Stavkirke er fra 1200
tallet
og tenk hvor mye
veggene kunne fortalt oss
av interessante hendinger opp
gjennom tidene.
Vi avsluttet bussturen med
et bilde foran Heddal Stavkirke
før turen gikk hjemover.
Takk til alle som var med
på turen og bidro med
sang, diktlesning og andakt.
Bjørnar Gundersen

”Aa, kunne eg fara til Telemork” av Per Sivle
Aa, kunne eg fara til Telemork
og liva ei Summarstund !
Der gror det Ryllik paa Stove-Tak
og Songar paa Folkemunn.
Til Telemork, dit stend mi Traa
til Gauksto-Fjell
og til Vinje-Gjeld,
til Rukan sval
og til Morgedal.
-Til Sumars so fær me sjaa !

Eg lengtar aa sjaa der han Aasmund rann
som raun av den gamle Rot.
Eg lengtar aa sjaa, der han Jørund Skald
gjekk fram paa sin Gjætar-Fot.
Eg vitja vil han Dyre Vaa
og gjesta Troll
inni Grunge-koll
og Rauberg-Nut,
og so Storegut.
-Til Sumars so fær me sjaa.

Eg lengtar aa sjaa der dei kom ifraa,
dei fyrste i Sverres flokk.
Dei valde aa berjast med næver paa Bein,
til Daud eller Siger dei rokk.
Dei rokk det Maal, dei vilde naa.
og me stend her
og halvlinga er.
Eg tenkjer som so,
naar Noreg vil gro:
til Sumars so fær me sjaa.

Eg kjem meg vel eingong til Telemork,
um inkje det vert iaar.
Og daa lyt det vera Sumar og Sol,
og eller so Sol og Vaar.
Til Telemork, dit stend mi Traa,
til Gauksto-Fjell
og til Vinje-Gjeld,
til Rukan sval
og til Morgedal.
-Til Aars - ja, so fær me sjaa!
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Hei alle foreldre...
Her kommer det en liten
oppfordring fra meg, som
er trosopplæringsleder, til
dere som er foreldre.
Mange har fått, og flere kommer
til å få brev fra meg angående
noe som skal skje i kirka vår,
eller på et av bedehusene eller
menighetshuset. Vi vil være
med på å gi barna deres kjennskap til Jesus og hva barna deres
ble døpt til.
Vi vil ha det gøy og fint sammen,
vi vil utforske både kirken og
andre ting, slik at barna får
gode opplevelser. Vi vil rett og
slett hjelpe til med å lære dem
videre, etter at de ble døpt.
Så kjære foreldre; Meld barna

på aktiviteter når dere får brev.
Og la det bli en del av ”gavene”
dere gir barna deres !
Jeg kan nevne noen aktiviteter. Lys våken, er overnattings
opplevelse i kirka for 11 åringer. Tårnagenthelg, er samlinger hvor 8 åringene utforsker
kirken fra tårnet med klokkene ( litt skummelt ) og ellers
masse gøy. 4 års samling og bok
utdeling, en lørdags samling,
med lek og boller og øving til å
motta 4 års boka på søndagen,
hvor det er familiegudstjeneste.
Barnekorhelg for 1- 7 klassinger, med gudstjenestekonsert.
Det blir ennå flere aktiviteter,
men dette er noe av det som
skjer.

Så følg med når posten kommer, og ta bare kontakt hvis
dere lurer på noe.

Beste hilsen fra
Trosopplæringsleder
Tone Arntzen

Ny Gudstjenesteliturgi
Det kommer ny liturgi for gudstjenester i Den Norske Kirke. Det
oppnevnte gudstjenesteutvalget i
Gjerpen har begynt å arbeide med
Kirkemøtets nå ferdige materiale til
menighetene om dette.

Utvalget kom til at man vil benytte seg av anledningen Agder og Telemark Bispedømme gir - til
å velge hel innføring først fra 1. søndag i advent
2012. Gjerpen menighetsråd har sluttet seg til
denne anbefalingen.
Planen er nå i
det kommende
halvannet år
å prøve noen
forskjellige av
de oppsatte nye
ledd - her er flere
alternativer- og
få menighetens
tilbakemelding;

		

slik at gudstj.utvalg/
menighetsråd i nov.-12 kan
velge de alternativer i den nye
gudstjeneste-liturgien som
vi tror passer best hos oss.
Samtidig vil vi gå inn for
en best mulig samkjøring
innen prostiet, slik at
variasjonene ikke blir
for store innen området
- bl.a. ved veksling av prester
og organister m.m.
Dette er med andre
ord en oppfordring
om å gå flittig til kirken
i de kommende tider!
Nå har du en historisk
anledning til å være
med å påvirke gudstjenestens
utforming for mange
år som kommer.

Bjarne Imenes,

Oppstart av

SORGGRUPPE

I regi av Gulset menighet ønsker vi å starte
opp en sorggruppe i Skien fra høsten 2011.
Vi starter opp en gruppe for de som har mistet noen som stod dem nær. Med oppstart av
sorggruppe ønsker vi å:
- å skape håp
- tilby et fellesskap der man kan møte andre som
også har mistet.
- fokusere på normalisering av tanker og følelser
for å gjøre hverdagen lettere på sikt.
- snakke om det som er vanskelig og
- inspirere til å være løsningsorienterte.
Gruppa vil ha ca. 5-8 medlemmer og 3 ledere. Det
er ingen terapigruppe, men en samtalegruppe der
man i fellesskap bestemmer temaene som blir tatt
opp. Gruppa samles 6 ganger.
Gruppeledere høsten 2011 vil være:
Ida Vestergaard – sykepleier
Kari Ripegutu – prest
Morten Holt – kreftsykepleier

Besøk!

Gruppelederne fra v. er Morten Holt, Ida Vestergaard
og Kari Ripegutu

Høres dette ut til å være et tilbud for deg, så meld
deg på til menighetskontoret på Gulset:
Pr. telefon: 35506360, via
E-post: post@gulsetkirke.no eller
send et kort/brev til Gulset menighetskontor,
Gulsetvn. 165, 3727 Skien
Påmelding innen mandag 29. august 2011.
De som har meldt seg på vil bli kontaktet av en
av lederne for gruppa, for en prat om deltagelse i
sorggruppa.
Oppstart tirsdag 13. september i Gulset kirke.

Ja, det er vel noe vi setter pris på alle
sammen, men vi vet at det er en del
som ikke får så mye besøk, og som
gjerne ville ha noen å prate litt med.
Vi trenger flere som kan reise ut på besøk.
Diakoniutvalget og diakoniarbeideren er stadig på utkikk etter noen som kan være med
i besøkstjenesten. Kan du tenke deg og være
med på dette, eller har noen spørsmål kan de
rettes til diakoniarbeider Kirsten.
Kanskje du som leser dette er en som
skulle ønske at noen kom på besøk til deg.
Eller du kjenner noen som vil ha besøk. Da
er det bare å ta kontakt med diakoniarbeider
Kirsten Eliassen på menighetskontoret
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Kulturuke med variert program
Kulturuka i vinter ble svært vellykket, med både besøk av Per Arne Dahl,
stemningsfull konsert med Vintermåne i Luksefjell og historisk gudstjeneste
i Gjerpen kirke.
Lørdag i kulturuka var det det salgsutstilling på menighetshuset , "Skaperglede og fargeprakt", med arbeider i
glass, tekstil, keramikk og bilder av
lokale kunstnere. Gjerpen bygdekvinnelag hadde kafe.

Øverst ser vi Kari Oterholt med sine
porselensdukker.

Over ser vi Dagrunn Zetterstrøm med
sine bilder og kort. Til venstre viser
Enok Gjermundsen frem noen av sine
malerier.

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

Radiopastor på besøk
Radiopastor Johnn R. Hardang i P7
Kristen Riksradio besøkte Grenland
i mai. Søndag 8. talte han på gudstjeneste i Gjerpen kirke - en gudstjeneste med bl.a. dåp av tre konfirmanter.

Mer informasjon om P7 Kristen Riksradio eller bestilling av programmer gjøres
til:

P7 Kristen Riksradio
Skjenet 2 5353 Straume
Tlf.: 56 32 17 01

Johnn Hardang talte om den gode hyrden,
og tok frem historien om gutten som med eget
handicap gjerne ville ta seg av hundevalpen, som
var halt og aldri ville bli frisk. "Han trenger en
som forstår seg", var budskapet.
- Jesus, er den gode hyrden som forstår oss,
og som derfor ønsker å ta seg av hver enkelt, sa
Hardang.
Etter mange år som annsatt i Indremisjonen
møtte radiopastoren mange kjente på besøket i
Gjerpen og Grenland forøvrig, bl.a. den gamle
kollegaen Gerd Rønningen.
Johnn Hardang er ellers å høre på Radio
Grenland søndag, tirsdag, onsdag og torsdag
kl.21.30 med sin bibelundervisningsserie Vindu
Mot Livet..
P7 Kristen Riksradio lager kristne radioprgram til ca. 45 lokalradioer over hele landet.
De har også en time hver søndag kl.12 med tvsending på Frikanalen.Ellers støtter de flere radiomisjonsprosjekter både i Sør-Amerika, Midtøsten og Asia.
Ole-Andre Eliassen

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

Leirer på
Fjordglimt leirsted i Bamble
Tårnagentleir for 2. - 4. klasse: 24. - 26. juni
Tweensleir for 5. -7. klasse: 5.- 8. juli
Familiecamp – for alle aldere: 11. – 17. juli
For mer informasjon og påmelding,
gå inn på vår nettside: www.nmsu.no/tevebu
eller ring Kristin Aker på tlf: 46684647
1612
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Gullkonfirmantsamling 18. sept.
Det er stadig like hyggelig å kunne
innvitere til gullkonfirmantsamling.
Å møtes 50 år etter konfirmansjonen, betyr første gangs gjensyn for
noen, for andre markering av en milepæl med de en ellers ser i hverdagen.
Av påmeldinger tidligere år ser vi at
de som bor lengst unna- melder seg på
først! Mens folket like i nærheten- ; husk

at noen er villige til å reise langt for å
møte deg igjen! Derfor oppfordrer vi alle
som har mulighet, - til å melde seg på.
Det blir også i år en fin samling, med
gudstjenesten i Gjerpen kirke først- og
samling på menighetshuset etterpå.
Gullkonfirmantene får innbydelse i posten. Ta ellers kontakt for mer info.

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.

Midlertidig kontor

Mens det bygges nytt menighetskontor, vil de ansatte i
menigheten ha lokaler i prestegården
(de gamle menighetskontorene).
Her vil menighetskontoret være i ca 1,5 år.

Menighetsrådsvalg
Til høsten er det valg til nytt
menighetsråd. mer om dette
i neste nummer

Godt nytt for Gjerpen

13

Gudstjenester
Gjerpen kirke
12.06
19.06
26.06
03.07
10.07

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Imenes		
Imenes		
Lindebø
Venheim
Grossmann

Dåp
Nattverd
Dåp

24.07 kl. 11.00 Gudstjeneste			

Imenes		

Dåp

07.08
14.08
21.08
28.08
28.08
04.09

Imenes		
Dåp
Imenes		
Nattverd
Abrahamsen Dåp
Lindebø
Lindebø
Imenes

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

Pinsedagsgudstjenste
Gudstjeneste			
Gudstjeneste			
Lekmannsgudstjeneste
Gudstjeneste			
Gudstjeneste			
Gudstjeneste			
Gudstjeneste			
Konfirmasjon		
Konfirmasjon		
Konfirmasjon		

Dåp

Borgestad kirke
17.07 kl. 11.00 Gudstjeneste
31.07 kl. 11.00 Gudstjeneste

Valebø kirke
12.06 kl. 17.00 Gudstjeneste			
17.07 kl. 17.00 Gudstjeneste			
04.09 kl. 11.00 Konfirmasjon		

Imenes
Lindebø
Lindebø

Luksefjell kapell
31.07 kl. 11.00 Gudstjeneste			
14

Prestegård
Godt nytt for Gjerpen

Slekters gang
Døde

Svein Arnentz Sohlberg
Mary Nielsen
Ragnar Andreas Fjelldalen
Else Hanger
Ivar Ulsund
Unni Frogner
Odd Willy Pedersen
Erna Lorentz
Johan Håkonsen
Gunnhild Pettersvold
Lucie Kjørholt, Nordre
Ruth Gullbekk Bolstad
Gunnar Berntsen
John Knutsen
Harald Werner Aas
Reidun Elstrøm
Torgeir Strand
Gerd Sofie Skeie
Hjørdis Bruseth
Hjalmar Kristiansen
Inger Helene Moursund
Gunnar Liane
Jan Enne Witteveen
Edle Marie Gustavsen
Hans Øyvind Hogstad
Ragnar Westby
Hans Ingar Sem
Torleiv Jarinn
Gerd Helene Eide

Godt nytt for Gjerpen

Vigde

Marthe Grøtvik Borgen
og Christer Rahm
Camilla Marie Wilhelmsen
og Davy Skilbred
Nina Irene Kvien
og Asle Kvien
Linda Semb
og Svein Ole Daltveit
Anne Tveit
og Eystein Andersen
Yvonne Thorsen
og Christian Enger
Anne Th. Zimarseth
og Bendik W. Lenæs

Døpte

Torjus Topper Forstrøm
Marit Julie Ingdal
Victoria Johansen Larsen
Aurora Sofie Fuglaas
Ludvik Bjørkum Hesmyr
Patrick Vinje Selander, Borgestad
Emina Sofie Bråthen Egholm
Herbert Amandus Wergeland Thorsen
Knut Andrès Øverland Valle
Vilje Flo Løberg
Ulrik Meyer Pedersen, Borgestad
Fredric Andreassen
Marius Fredriksen
Steffan Fredriksen Holtsdalen
Silje Marita Vige
Sebastian Mydland Langbakk
Torbjørn Egeberg
Julie Finquist Kringlåk
Isabella Holta Michaud
Vilde Alexandra Reiersen Høidalen
15
Emilie Valderrama Pettersen, Borgestad

Sommer på radio
Kristent radioarbeid i Grenland
- om Gud, Grenland og enda litt...

For mer info om de kristne radiosendingene
på Radio Grenland,
kontakt Mediagruppen Grenland
tlf. 35 51 52 00 eller
post@kristentradioarbeid.no
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Vi sender 16, 5 timer hver uke
- også om sommeren

Godt nytt for Gjerpen

Å bli som barn
Det var regn. Himmelen øste ned sine tårer,
som om dette var absolutt siste sjanse. Og sommeren hadde tydet på at uvær sjelden fikk sjansen til å
slippe til. Det hadde vært sol og atter sol hele ferien,
så langt. Bading, båtturer, soling, grilling og andre
utendørsaktiviteter hadde fylt dagene for den lille
familien. Derfor var de nærmest ute av ballanse, nå
da verden utenfor hytteveggen ikke lenger fristet.
Hva skulle de finne på denne urtriste dagen?
Museum, sa far, mens mor nærmest grøsset.
«Nei, la oss heller finne noen steder vi kan kjøpe
brukskunst», foreslo hun. Ektemannen forsvant
fort inn på do, og ga med det sitt tydelige svar på
forslaget.
Været var blitt bedre, men fortsatt var solen
gjemt bak mange skyer. De to voksne var slett ikke
enige, der de kjørte langs riksveien for å finne noe
å fylle dagen med. Veslejenta satt i sitt sete og koste
seg. Hun likte å være på tur. Dessuten ville hun ha
pølse og brus. «Ølse» forlangte hun stadig. Og de
to i forsetet forsikret at ”jo, da” det skulle bli mat
etter hvert. Men før det ville de gjøre noe, oppleve
noe, på en eller annen måte unngå at dagen ble helt
mislykket.
Plutselig utbrøt den lille i baksetet: «Bessemor
- hallo» Hun vinket med armen, så mor da hun
snudde seg mot den lille. «Hva er det lille venn»
undret mor. «Bessemor» svarte datteren og vinket
videre. «Det er kirkegården», sa far stille. «Kirkegården?» gjentok mor, men ble helt stille da hun så
alle gravstøttene langs veien.
Begge de to voksne skjønte at den lille jenta
deres tenkte på bestemor, som hadde gått bort for
bare noen få uker siden. Det hadde alltid vært et
spesielt forhold mellom de to, den lille jenta og den
middelaldrende damen. Men til slutt ble bestemor
borte, og det kunne ikke den lille skjønne. Mor
hadde prøvd å forklare at bestemor lå på kirkegården, men slet med å bli trodd.
Nå virket det altså endelig som om veslejenta
hadde skjønt noe, og far svingte inne på parkeringsplassen ved kirken. «Bestemor er ikke her,»
sa far. «Det er kirkegården hjemme hun ligge på,
skjønner du». Han smilte og så på datteren som nå
ikke skjønte noe. Hun så bare rart på han, og mor
forsøkte og hjelpe. De to voksne følte langt ifra at de
lyktes
sin, så derfor tok de jenta
Godtmed
nyttforklaringen
for Gjerpen
ut av barnesetet og begynte å gå på kirkegården.

- Sommernovelle av Ole-André Eliassen

Etter å ha passert noen graver gikk de forbi en
dame, som satt på huk ved en grav og arbeidet med
å plante. Hun reiste seg opp og så på dem. «Har
dere noen kjente her?» undret hun. Mor og far ristet begge på hodet og forsøkte og forklare hvorfor
de var der. Damen så ut til og forstå, og tok den lille
i hånden. «Egentlig så er hun ikke på kirkegården,
vet du, men i himmelen.» sa hun og smilte litt.
«Sammen med Jesus og Dud?» utbrøt den lille.
Damen nikket, mens mor og far måpte. «Det er
bare kroppen som er i graven, huset på en måte.
Men bestemor er i himmelen» sa damen og la til
stille: «håper jeg».
Veslejenta så svært så fornøyd ut nå. «Sagt før»
sa hun og så litt streng ut. Mor og far så på hverandre, før de skjønte det. Hun mente de skulle sagt det
før, det som denne fremmede damen på kirkegården sa: At bestemor var hos Jesus.
«Vi har ikke noe særlig greie på sånt vi», sa far
og så bort. Mor ristet på hodet og virket litt sørgmodig. «Gå-søndasole-meg» sa den lille og smilte
litt. Hun var riktig så glad for at hun kunne forklare
litt for disse voksne for en gang skyld. «Ja,» sa damen med hagespaden «Kanskje dere burde gå på
søndagskolen sammen med veslefrøkna». Så bøyde
hun seg ned og fortsatte arbeidet sitt. Det var stille
en liten stund, bare fuglene kvitret noen toner.
Men veslejenta var ikke i ro. Hun var på god
vei opp mot kirken, og døra som sto åpen. «Det er
visst åpen kirke her i dag», sa far. «Skal vi gå inn å
se?» Så vandret den lille familien opp til Guds hus,
og gikk inn den store, hvite bygningen. Den lille
sprang foran, de to andre gikk forsiktig etter. Kanskje var de også på vei inn i noe viktig etter hvert,
ledet an av veslejenta som gikk på Søndagsskolen
og kjente Jesus.
«Uten at dere vender om og blir som barn,
kommer dere ikke inn i himmelriktet.»
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Sommer-radio

Mediagruppen
Grenlands
kristne radiosendinger går
også på lufta i sommer. Men
da er en del av de 16, 5 timene
fylt med spesielle sommerprogrammer.
For femte året, skal bl.a. spennende
gjester møtes “På Taket”. “Sommergjesten” kommer på besøk hver uke og ellers
blir det mye sommermusikk og sommerglede på Radio Grenland i sommer.
De kristne radiosendingene er et
godt tilbud både til dem som ofte er
på kristne møter og gudstjenester, men
også og ikke minst betyr det mye for ensomme, syke og andfre som sjelden eller
aldri er i Guds hus, Radioen blir dermed
for mange deres menighetstilknytning.
Det er både stort og viktig, derfor driver
frivillig i Grenland fortsatt med krsistent
radioarbeid etter 26 år. Sendingene går
året rundt, altså også om sommeren.

Prøv oss:

Mælagaten 1, 3716 Skien
Tlf. 35 52 28 18

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
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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

