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Menighetsblad for Gjerpen, Valebø og Luksefjell

Nr. 3    høst  2011  årgang 61.

Ny redaktør

På vegne av redaksjonen og menighetsbladets lesere vil jeg 
takke for innsatsen og ditt engasjemang.
Det krever en god del tid og sette opp et blad og resultatet 
har vært upåklagelig i Ole Andres tid i redaktørstolen.

Med hilsen Kjell Lofstad ( Ny redaktør)

Jeg kom inn veldig sent i forhold til 
dette bladets utgivelsesfrist.
Derfor blir det et blad med litt magert 
innhold.
Noen faste spalter er ikke kommet med 
o.s.v.
Men lover å komme sterkere tilbake 
med neste nummer.

Kjell Lofstad
Redaktør

Ole Andre Eliasen har 
takket for seg.
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28.08 kl. 10.30 Konfi rmasjon Lindebø 
04.09 kl. 11.00 Konfi rmasjon Imenes 
11.09 kl.11.00 Gudstjeneste. Imenes Dåp
18.09 kl.11.00 Gullkonfi rmanter Lindebø Nattverd. 
25.09 kl. 11.00 Gudstjeneste Imenes Nattverd
02.10 kl. 11.00 konfi rmantpresentasjon Lindebø 
09.10 kl.11.00 Gudstjeneste Abrahamsen Nattverd
23.10 kl. 11.00 ”Knehøydegudstjeneste” for hele familien.
  Arntzen og Imenes  Dåp
30.10 kl.11.00 Allehelgensgudstjeneste Lindebø Nattverd
06.11 kl.11.00 Allehelgensgudstjeneste Lindebø Nattverd
13.11 kl.11.00 ”Syng for Herren!” Familiegudstjeneste. Barnekor.      
  Imenes Dåp. 
20.11 kl.19.00 Ung Messe Lindebø Nattverd
27.11 kl.11,00 Godt nytt år! Famlie-festgudstjeneste  m. ”Lys våken!”   
 assistanse. Arntzen og Imenes Dåp. 

25. august Guri Veel Svensen
4.september Rune Einarborg. 
11.september:             Kjell Lofstad
18.september Frelsesarmeen.
25.september Elisabeth Eriksen Levi.
2.oktober Kjell Rugkåsa
16.oktober Liv Joran Høgseth
23.oktober Nadine Schmahl  (nattverd Gudstjeneste).
30. oktober Karin Fjose Olsen.
6.november Morten Ascher.
13.november Terje Thalseth Gundersen.
20.november Anlaug Haraldsen.
27.november Kjell Lofstad

Vealøskapellet

Valebø kirke

Gjerpen kirke

04.09   kl. 11.00 Konfi rmasjon Lindebø
23.10 kl. 17.00 Gullkonfi rmanter Lindebø
27.11 kl.17.00 Gudstjeneste m. lysmesse Lindebø 

Gudstjenester
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I tre-enighetstiden etter pinse kommer 
kommer for niende søndag formaningen: 
-Vokt dere for de falske profeter- 
På livssynstorget er kristendommen hel-
ler ikke idag enerådende. Det er mange 
som tilbyr oss livsfi losofi er for å komme 
til rette med vår eksistens og dens mange 
spørsmål. Slik var det i tidligere tider - og 
er det fremdeles. 
Hvordan kan vi vite at kristendommen 
har det rette svaret?  Spørsmålet stilles av 
mange- og er helt legitimt. 
Bibelen har her følgende svar, ut fra Jesu 
bergpreken i Matt. 7: Treet skal kjennes på 
fruktene. Et godt tre kan ikke bære dårlig 
frukt, og et dårlig tre, ikke god frukt. Treet 
skal kjennes på fruktene.  Jesus sier videre: 
-Tro meg, om ikke for annet, så tro meg for 
selve gjerningenes skyld. 
Vi skal rett og slett se hva budskapet fører 
til, der hvor det følges.Men da er det viktig 
at vi går til kilden, hovedsaken/personen. 
Mange religioner er blitt misbrukt av 
mennesker til deres egen fordel, selv med 
ødeleggende konsekvenser for andre. 
Slik historie er ikke bruktbar som ut-
gangspunkt for bedømmelse.Vi må gå til 
hovekildene.  Jesus selv og hans gjerning 
da han gikk her på jorden, fi kk et rykte , 
leser vi: ”Han har gjort alle ting vel”. Alt 
han gjorde, var godt! Slik opplevde hans 
ærlige samtid ham. Hvordan er det med 
andre religions-stiftere? 
Men også innenfor kristendommen lurer 
falske profeter, sier Bibelen selv. Ondskap 
og selvhevdelse kler seg til forveksling i det 
godes klær, for å føre på avveie, en egen 
variant. ”Min kristendom er like god som 
din”. Her handler det ikke om din eller 
min, men Guds. Slik det står skrevet. ”Ikke 
alle som sier: Herre, Herre, skal komme 
inn i himmelriket, men de som gjør min 
himmelske Fars vilje”, sier Jesus. Slik det 

FALSKE PROFETER - ER DE 
FREMDELES AKTUELLE? 

står skrevet. Og tolkningen er en, slik det 
står skrevet.. 
Det nye testamente tolker det gamle, det 
spesifi kke bibelvers tolker det generelle, 
osv. Som kristen menighet har vi ansvar 
for stadig å  blankpusse evangeliet om 
syndenes forlatelse - og evig liv i gave. Men 
da må vi vite hva som er synd, 
Og hva som er nåde. Det får vi vite ved å 
lese det som står skrevet, og holdet det, 
dvs. ”holde det opp for oss”, til korreksjon 
og veiledning, igjen og igjen. 

Visst  er emnet ennå aktuellt. ! 

Bjarne Imenes 
sokneprest 

j h j
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I tider med alvorlige hendelser, slik som 
ikke minst i den senere tid i vårt land med 
terrorangrep,- oppleves at journalister rin-
ger og spør: Hva gjør kirken nå? 
Svaret er i utgangspunktet enkelt:  Vi gjør 
som kirke det samme nå - som alltid. Det  
enestående  ved kirken som kirke - ("kirke" 
betyr  "forsamling"  latin: "ecclesia",  av tro-
ende ) er at vi har fått det glade budskapet 
fra Gud gjennom Bibelen, som gir oss håp 
gjennom alle situasjoner. Her er tatt høyde 
og dybde for gledestider så vel som tider 
med trengsel og kriser, nød og død. Dette 
er en del av det perspektivet vi har som 
kirke - både i gode og onde dager. 
Derfor var det fi nt å oppleve Oslo Domkir-
kes " Messe for sorg og håp" første søndagen 
kl. 11.00,  etter fredag 22.juli.  Det var en 
vanlig gudstjeneste- selvfølgelig preget av 
den forutgående, najonale tragedien,- men 
dog båret av Guds ord , trosbekjennelsen, 
og nattverdfeiringen, med kongen og dron-
ningen som de fremste deltakere.  Fordi vår 
velferd i det daglige ofte blinder vår sårbar-
het, -gjør kriser vår objektive avhengighet 
av Gud tydeligere. 
Denne søndagen minner oss om kirkens 
oppdrag og kall som kirke i folket: Vi skal 
løfte frem det håp som ellers ikke fin-
nes: Håpet om det evige liv -gjennom alle 

KIRKE i KRISE-TIDER 
trengsler - ved troen på Jes us Kristus - 
som etter Guds kjærlighet er død for våre 
synder på korset, og er reist opp av graven. 
Våre politikere og landets ledere har vist et 
forbilledlig lederskap i de senere tider. Ba-
lanserte ord om samhold, omsorg og støtte 
i fellesskapet er verdifulle for samfunnet; 
og det er politikernes mandat å formidle 
disse verdier. 
Men kirken har altså kall til å si noe mer, 
som bare den kan si. Jens Stoltenberg ut-
trykte seg jo slik: -"Vi kan ikke trøste, -for 
vi kan ikke gi noen livet tilbake, -men vi 
kan gi omsorg". Godt og ærlig sagt. Det skal 
vi alle delta i. Men  som kirke er vi ikke  po-
litikere som sier det samme; vi sier videre: 
Trøst kan  Gud gi, - Be til Ham.! "Kall på 
meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og 
du skal prise meg", sier Bibelen. 
Det er vårt ansvar å sette lyset i lysestaken 
-også når det blåser. Det blåses ikke ut der; 
det kan derimot kveles når det settes under 
et kar. Her er ikke snakk om å utnytte 
situasjoner, og fi ske i rørt vann.  -"Hva 
gjør kirken nå - ? " Det samme som før!  -
Slik er den kristne kirke i verden det Guds 
lys og salt den er kalt til å være  - veiviser 
til håp. 

Bjarne Imenes 
sokneprest 

Søn. 21.08 Samlingsfest Sam Tore 
Tors 8.9  Felles bibeltime med 4 normisjonsforeninger i Skien  
Søn. 11.09 Misjonsmøte   kl.19
  Aserbajdsankveld Chris 
Søn.18.09 Fellesmøte på L9 Porsgrunn  
Søn.25.09 Møte kl 19  

Program Aas Normisjon høsten 2011
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August:
Fredag  26.08 Kl. 19.00 Åpningsfest Reinhard Enggrav 
September:
Torsdag  08.09 Kl. ?? Bibeltime Morten Fleischer, Venstøp bedehus.
Torsdag  15.09 Kl. 19.30 Medlemsmøte. Andakt Finn Sollie
Onsdag  28.09 Kl. 17.30 Familiesamling. Tone Arntzen. Sneltvedt GospelKids
Oktober:
Torsdag 06.10 Kl. ? Bibeltime på Ås bedehus. Thor Egil Abrahamsen.
Torsdag  13.10 Kl. 19.30 Møte 19.30 Ulf Børje Rahm
Søndag  30.10 kl. 18.00 NMS-fest.
November:
Torsdag  10.11 Kl. 19.30 Bibeltime. Gunnar Thelin.
Mandag  14.11 Kl. 19.00 Kulturkveld. 

Program for Sneltvedt Normisjon for høsten 2011

September:
Fredag 02.09 kl. 18.00 Samlingsfest – Bjørg og Bjørg deltar med sang og tale.
Torsdag  08.09 kl. 19.30 Bibeltime. med Morten Fleischer. 
Søndag  18.09  Felles familiesamling i L9
Lørdag 24.09 kl. 11.00 Formiddagstreff ved Arnt og Solveig Flugstad
Mandag 26.09  Vårsol
Oktober:
Torsdag 06.10  Bibeltime på Ås bedehus. Thor Egil Abrahamsen.
Lørdag 08.10  Gla`bedehussang i Ibsenhuset
Fredag  14.10  Basar for syforeningen Vårsol
Søndag  16.10  Felles misjonsmøte i Hauges Minde
Lørdag 29.10 kl. 11 Formiddagstreff – Anne Berit og Anders Langemyr
Mandag 31.10 kl.18.00 Vårsol 
November:
Torsdag  10.11 kl. 19.30 Bibeltime på Sneltvedt bedehus. Gunnar Thelin
Søndag  20.11 kl. 18.00 Møte. Chris Millett taler
Lørdag 26.11 kl. 11.00 Formiddagstreff – Leif Ekornrød
Mandag 28.11 kl. 18.00 Vårsol

Program for Venstøp Normisjon for høsten 2011

Søn. 02.10 Sangmøte  kl 18 Sletteberg Sletteberg   ++
Tors 6.10  Felles bibeltime med 4 normisjonsf i Skien på Aas Bedehus 
Søn.16.10 Fellesmøte påHauges Minde  
Fre.21 .10 Damefest  
28-29.10.  Kurs med Tor Bringaker ¨Ta vare på deg selv og hverandre¨ 
Fre. 04.11. Mannsfest Bjarne Imenes 
Man 7.11  Kurs med Tor Bringaker ¨Ta vare på deg selv og hverandre¨ 
 
Tor. 10.11 Felles bibeltime med 4 normisjonsforeninger i Skien  
Man. 14.11 Kurs med Tor Bringaker ¨Ta vare på deg selv og hverandre¨ 
Lør. 19.11 Basar   
Søn. 27.11 Adventsfamiliefest   Sneltvedt gospelkids
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 Vi skal velge nytt menighetsråd i alle landets menigheter, og for Gjer-
pens del har vi hatt en komite som har arbeidet med å skaffe kandidater til 
dette. Vi er svært glade over å kunne presentere lista her, og for at menigheten 
skal kunne få et lite oversyn over kandidatene, har vi bedt dem svare på 3 en-
kle spørsmål:

1. Hva mener du er Gjerpen menighets sterke og svake sider?.
2. Hva mener dumenighetsrådet bør prioritere i sitt arbeid?
3. hva mener du at du selv kan bidra med i menighetsrådet?

KANDIDATER TIL NYTT MENIGHETSRÅD I GJERPEN.

1. Folkekirken står sterkt  hos 
oss.. Mange har en tilknytning til det 
som foregår Gjerpen kirke. En utfor-
dring er at menigheten er så adspredt 
med mange samilngssteder. Det kan 
virke inn på oppmøtet  til enkelte 
samvær. 
2. En stor oppgave fremover 
blir menighetsrådets  medvirkning 
i utformingen av den lokale nye 
gudstjenesteliturgien, der alrena-
tivene nå er ferdig utarbeidet av 
Kirkemøtet. Her må menighetsrådet 
legge til rette for at et brennende 

1. En sterk side og stor ressurs 
i Gjerpen Menighet er fortsatt de 
mange frivillige, som er villige til å ta 
et tak. Et felt vi føler savn, er tilbu-
det til barn og unge. Det bør styrkes; 
samt  arbeidet rettet mo yngre fami-
lier. 
2. Menighetsrådet har et 
stort ansvar for å følge opp midel-

Terje Hærås 
Alder  56 år.  
Bosted: Bulowsgt. 5   
Sivilstatus: Gift med Ingebjørg    
Yrkesbakgrunn: personalsjef i Telemark Fylkeskommune

Jesus-engasjement kan vokse videre 
i menigheten. Videre håper jeg vi kan 
skape noe i menigheten som gjør at 
fl ere kan oppleve at de får en sterkere 
tilknytning. 
3. Jeg sitter på en mangfoldig 
kompetanse fra yrkesliv og kirke-
arbeid, innen det siste både i kirkens 
offi sielle liv og i organisasjonssam-
menheng. Har hatt fremtredende 
lederverv, bl. a. som leder av Agder 
og Telemark Bispedømmeråd. Denne 
bakgrunn vil jeg gjerne bruke videre i 
menighetsrådsarbeidet.

Bjørn Erik Høgseth
Alder 63 år. 
Bosted: Løbergvn. 12   
Sivil status: gift med Liv-Jorånn  
Yrkesbakgrunn: lærer gjennom 40 år, nylig AFP-pensjonist 

alderkirken vår i Gjerpen, i samar-
beide med kirkevergen. Og når 
kirkegårds-utvidelsen kommer, er det 
viktig at avsatte midler er tilstrek-
kelige til å sikre opprettholdelse av 
god standard og vedlikehold, sam-
men med de allerede eksisterende 
kirkegårdene våre. Det er til sammen 
betydelige områder  Her er et godt 
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samarbeide med kommunens politik-
ere og administrasjon viktg. 
3. Jeg har tidligere sittet i fi re 
hele perioder ,  og nå i de siste to år- i 

66 år, 
TUFTEVEGEN 21
lærer 

NORENDAL, INGER MARIE

Alder: 40
Bosted: Langgård, Rising
Familieforhold: gift, to barn. 
Yrkesbakgrunn: kommunikasjonsrådgiver i statens veivesen

TUNGESVIK, TORBJØRN 

Alder: 63
Bosted: Lagmannshøgda
Familieforhold: gift, 3 barn. 
Yrkesbakgrunn: lærer

OLSEN, BJØRG

SØRBØ, JAN GULLIK

Alder: 54
Bosted: sneltvedt
Familieforhold: gift tre barn
Yrkesbakgrunn: spesielrådgiver i KS, utdanning innenfor landbruk og pedagogikk

menighetsrådet i Gjerpen. Det gir 
erfaring og kjennskap til oppgavene 
.Og jeg er fortsatt villig til  å gjøre en 
jobb. 

1. Er særlig opptatt av  hvordan menigheten kan nå ut til folk 
og kunne uttrykke seg på en måte moderne mennesker forstår.

1. Menigheten har mange fl inke 
og iherdige medarbeidere, og det 
drives mye godt arbeid. Vi kan bli 
enda bedre ved å samles oftere og 
inspirere heverandre.
2. Arbeide for at gudstjenesten 
skal bli en samlende og inspirerende 

samling for et bredest mulig lag av 
menneskene i menigheten enten de 
er trofaste kirkegjengere eller men-
nesker på leit.
3. Være en stemme for den van-
lige kirkegjenger

1. Svake: Ungdomsarbeidet, 
særlig oppfølging av konfi rmantene.
Styrke: Mange verdsetter både 
menighetsarbeidet og kirkebygn-
ingen høyt. Positivt omdømme. Gir 
muligheter.

2. Samarbeid med bedehusene. 
Hvordan vi sammen kan styrke de 
forskjellige aktivitetene i menighet-
en.
3. Er praktisk anlagt. Vant med 
å ordne, styre, organisere, få ting 
gjort, få tingene til å gli
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LØBERG, INGER SISSEL 

1. Gjerpen menighets sterke/
svake sider: Kjenner ikke til dette. 
Har vokst opp i menigheten, men 
kun hatt sporadisk kontakt senere 
år. Kan tenke meg en kirke som har 
noe romsligere form, både liturgien og 
sangene. 
2. Menighetsrådet bør prioritere: 
Må først sette meg inn i hvilke opp-
gaver som tilhører menighetsrådet, så 

Alder: 54
Bosted: Sneltvedt
Famileforhold: gift
Yrkesbakgrunn: psykiatrisk sykepleier

jeg har ingen formening om hva eller 
hvordan disse skal prioriteres.
3. Bidra med i meninghetsrådet: 
Sa ja til å stå på lista, først og fremst 
fordi jeg er nysgjerrig på hvilke opp-
gaver/saker meninghetsrådet jobber 
med. Ønsker å bidra med det jeg kan 
og jeg har mye erfaring i arbeid med 
mennesker, og fått endel livserfaring 
også etterhvert.

1. Vet ikke helt. Jeg kjenner noen 
driftige personer i menigheten.
2. Arbeid for barn og unge. Da jeg 
var yngre var det mye mer aktivitet, 
men det kan være virksomhet nå som 

Alder:        56
Bosted:      Siljanveien 336
Familieforhold: gift. 
Yrkesbakgrunn: Byggmester / entreprenør 

44 år
HOPPESTADVEGEN 68
Miljøarbeider ved Skien Diakonale Senter

BRANDT, SYNNE AASTAD

LOFSTAD, KJELL

1. Sterke side: At menigheten 
består av mange resurspersoner med 
allsidig bakgrunn. Svake side: At 
enkelte av disse ikke kommer til å får 
utnyttet sin kompetanse.
2. Jeg mener at inkludering av 
mangfoldet i menigheten er viktig. 
Dette fordi nytenkning er viktig for 
fremgang og interesse for menighetens 

Alder:        47
Bosted:      Glenna i Gjerpen
Familieforhold: gift. 
Yrkesbakgrunn: Sykepleier.

Ellen Glenna Trolldalen 

arbeide.
3. Jeg tror at nye koster feier 
best.Det vil si jeg ønsker å være med 
på nytenkning i et spennende team.

ikke jeg kjenner til. 
3. Det vet jeg ikke mye om, men 
jeg sa ja til å stille da jeg ble spurt.  
Jeg har et ønske om å engasjere meg 
mer i nærmiljøet.
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THORSTENSEN, STEN ROGER , 

BERG-HANSSEN, HALVOR

Alder:        49
Bosted:      Venstøpkroken 9
Familieforhold: gift. 
Yrkesbakgrunn: Styreleder / leder Gjerpen håndball

1. Svak side: Savner åpen kirke 
hvor en kan tusle inn og slappe av i ro 
med vår herre. Tydliger i å markere 
seg som en kristen kirke.Sterk side:At 
den er lett tilgjegelig for folk

2. Opptatt av barn/ungdom. . Barne 
og ungdomsarbeid med åndelig og mor-
alsk påfyll.
3. Være med i viktige avgjørelser, 
vedrørende nytenkning og veivalg.

53 år
LUKSEFJELLVEGEN 453 

RAHM, TORILL IRENE GRAVDAL

1. Sterke side:Barne og ungdom-
sarbeide. Svak side: Samarbeide med 
andre menigheter.

Alder:        53
Bosted:      SETERVEGEN 170 
Familieforhold: gift. 
Yrkesbakgrunn: Hjelpepleier.

2. Barne og ungdomsarbeide. 
Inkludere svake og ensomme som 
trenger hjelp.
3. Misjon og uhjelp. Barne og 
ungdomsarbeid

Normisjon har startet gjenbruksbutikk på 
nett i samarbeid med fi nn.no under navnet 
Galleri Normisjon. 
Lokale “butikker” er startet opp rundt i 
landet og her i Telemark har vi så langt 
en butikk: Galleri Gjerpen. 
Lager for butikken er på Doksrød bedehus 
og det er foreløpig Gunn-Marit E. Selle som 
har hovedansvaret. 
Inntektene fra salget er delt mellom ar-
beidet i Normisjons samarbeidsland og 
arbeidet i Telemark. 
For å ha noe å selge, er vi avhengige av at 

Galleri Gjerpen
folk gir bort ting de ikke har bruk for lenger 
eller ting de ønsker å gi til misjon. 
Det er mye arbeid med mange småting, så 
det er ønskelig at det som skal legges for 
salg kan settes til 300 kr eller mer.
Vi trenger også noen som kan være med å 
hente og levere ut varer. forts.
Har du lyst til å bidra, er du velkommen til 
å ringe Gunn-Marit på 928 40 659. 
Du kan selvfølgelig også handle i gjen-
bruksbutikken. Sjekk www.gallerinormi-
sjon.no.
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Det er fortsatt plass til nye konfi rmanter i 2012.
 Alt dere behøver å gjøre er å gå inn på gjerpenkirke.no, her fi nnes info og påmelding.

Nicoline Celay Bjørge
Thomas Sem Bostad
Iselin Bø
Pernille Andrea Aubert Gilje
Kristoffer Landsverk Grave
Kristine Dale Gulløy
Marie Adriana Jubskås
Håkon Kittilskås
Magnus Lie
Synne Beate Johannessen Nicolaysen
Jesper Evjen Pedersen
Benedikte Sageie
Christoffer Skaug
Margrethe Skjærum
May-Linn Haugen Thorsen
Bendik Kjær Torkildsen
Stig-Andreas Underdahl

Joachim Olsen
Jon Kristian Arud Vale

KONFIRMANTER GJERPEN 
2011

Gjerpen kirke. Gudstjeneste 28. august 
kl. 10:30

Gjerpen kirke. Gudstjeneste 28. august 
kl. 12:30

Gjerpen kirke. Gudstjeneste 4. sep kl. 
11:00

Daniel Søviknes Andersen
Joar Grimsrud Andreassen
Levine Skogen Claussen
Øyvind Flatin
Lars Vegheim Haraldsen
Steffan Fredriksen Holtsdalen
Jacob Grov Korneliussen
William Grov Korneliussen
Sebastian Mydland Langbakk
Henriette Kise Lunde
Karoline Nilssen
Jenny Eriksrød Nordby
Ilse Amalie Rødø
Iselin Kjelbergnes Staakan
Åsne Hovden Sunde
Henrik Taalesen
Silje Marita Vige
Ole Martin Sem Worpvik

Åsmund Søderholm Aarrestad
Fredric Andreassen
Susann Bjerkseth
Brede Bugodt
Simen Gallefoss
Michelle Haugerød
Haakon Henriksen
Tina Eek Johnsen
Sunniva Kværnø
Philip Mc Neill
Joakim Oterholt

Prest: Svein Lindebø

Prest: Svein Lindebø

Prest: Bjarne Imenes

Valebø kirke. Gudstjeneste 4. sep kl. 
11:00

Prest: Svein Lindebø

Daniel Seime Rydland
Mathias Skogen
Sigrid Marie Solbakken
Anniken Ståland
Synne Sølland
Even Tveita
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. Årets konfi rmantkull skulle ha leir på 
Knattholmen. Hvor er det i verden? -Og den 
skulle være sammen med konfi rmantene 
fra Gulset. Hvorfor i all verden det? 
Men mange umiddelbare spørsmål fi kk 
raskt gode svar da den forventningsfulle 
flokken nådde den perle-skjønne øya i 
Tønsberg-fjorden. Regnet holdt seg stort 
sett unna, og varmen var upåklagelig - til 
og med med sol iblant! 
Vi ble raskt husvarme.Her skulle ting 
skje! Og det gjorde det, i tur og orden. 
Etter samlet revelje (kan du ikke det leir-
uttrykket, så lær det) og frokost, fulgte 
samling av begge konfi rmantgruppene i 
salen, til aktualisert Bibel-undervisning og 
samtale i grupper, med evaluering. Dette 
var lærerikt!  - Så fulgte naturstien med 
stadig nye kristendomsspørsmål -quizz.  
Hvem har fl est rette? 
   Med sola høyt på himmelen var det popu-
lært med fritidsaktiviteter: kano-padling, 
gigant-huska, vakletårn-bygging (mer enn 
ti meter!), m.m 
Middag og bading hørte også med, før 

kvelden ble fyllt av grillkos og vafl er, tema-
samling  i morro og alvor, og stille ord ved 
dagens slutt. 
Dagene fl øy jo avsted. Ekstra gøy var det  
å vinne over Gulset i fotball-turneringen; 
hvem er best!?! :"Gjerpen!" 
Solide ledere, og mange gode hjelpeledere 
fra tidligere konfi rmantkull ga leiren inn-
hold og form:" Dere, har dere ikke forstått 
at dere må rydde på rommet rett etter frok-
ost!?"  - "Skjønner dere ikke at nå må dere 
ta kvelden og sove, hvis dere skal orke noe 
gøy i morra!?" (-myndig konfi rmantleder 
fra fjorårskullet!-) 
Mye ble hørt og lært, sett og erfart. Jesus 
ble tydelig og hverdagsaktuell. Mange ba 
om personlige samtaler. Nattv erdgustje-
nesten i kapellet var et av de fl ere naturlige 
høydepunkt.  Leir-liv er liv på sitt beste!  
Gøy å være sammen så mange! 
Nå står bare konfi rmasjonene igjen; det 
som nettopp  skal værekonfi rmasjon inn 
i - og ikke ut av kirka. 
Takk for en fi n leir- og lykke til med kon-
fi rmasjonsdagen! 

   -leder

" KNATTEN ER TOPPEN! " 
Glimt fra Gjerpen Menighets konfi r-
mantleir 29. juni -3. juli

 VISDOMSORD 
  Når man er ung, må man fremfor alt protestere. Hva man protesterer mot 
er derimot ikke så viktig.  
Jean Cocteau 
  Ungdom er som most: Den lar seg ikke stanse, den må gjære og renner over. 
Martin Luther 
Den som gjør det lett for de unge, gjør det vanskelig for dem.
Gino Cervi 
   Gled deg, ungdom, mens du er ung, vær glad og fornøyd i livets vår! 
Bibelen
 Ungdommen skal more seg. Siden kommer så meget.
Bjørnstjerne Bjørnson
  Det er de unge som skal skape fremtiden og gjøre verden til et bedre sted 
å leve i.
Fridtjof Nansen
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Vigde i Gjerpen

Hanne Tornøe og Kjetil Myhrer
Marita Fahre og Arild Skau
Liv Sonja Isnes og Jon Helland
Lisbeth Lehn og Jan Erik Fosse
Line Bergli og Petter Skou
Monika Nyby og Rolf Einar Zimmermann
Janina Stachnik Larsen og Jan Elling Ilstad Svandal
Stine Edvardsen og Peter Nes Martinsen
Marianne Christiansen og Steffan Nejstrøm

Vigde i Valebø
Tonje Merete Pedersen og Christian Rasmussen

Anna Laurine Vikan, 1928
Gudrun Kristine Tangen, 1923
Torstein Ringhus, 1957
Ingvar Follaug, 1939
Helene Sandøy, 1915
Astri Nilsen, 1920
Laura Spangelo, 1913
Gerd Olsen, 1950
Solveig Margaret Skyer, 1925

Døpte i Gjerpen

Helena Bryn Minnesjord
Iben Roligheten
Nathalie Halvorsen, Skien
Isak Børresen
Annabell Helen Haugvaldstad
Daniella Jarinn
Ella Aaby Endre
Brage Lahus Kise
Karl Erik Nilsen Sagmyr
Maria Nedberg
Mikael Jonassen-Sti
Rut Karoline Brustad Skryten

Slekters gang

Døde 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

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

Støtt våre 
annonsører
de støtter 

oss

Tåler å høre ALT! Sladrer 
ikke!
Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding 
på:
www.kirkens-sos.no



14 Godt Nytt for Gjerpen

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

GRAVSTEINER

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

KRISTELIG BOKHANDEL

SKIEN - TLF: 35 53 00 25
epost@kristeligbokhandel.no

AS Mobile
Oscarsgate 3, 3724 Skien

Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01

Tåler å høre ALT! 
Sladrer ikke!

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

www.kirkens-sos.no

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

Luksefjellveien 30, 3716 Skien
Åpningstider: Man.-fre. kl. 8-14

Man.-tor. kl. 17-19. Lør.-Søn.: Vakttelefon
Sentralbord / vakttelefon: 35 50 64 40

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

BEGRAVELSESBYRÅ
Skien tlf. 35 54 17 17

Hele døgnet

Leif Olav Olsenw
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”Godt Nytt for Gjerpen”

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

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)

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 menighetskontor  sendes til: gjerpen.menighet@skien.kommune.no

Valebø kirke

Luksefjell kapell

Kirketjener:  Kristian Lunde Tlf 35 54 48 36
Organist:  Lise Vittersø Tlf 35 59 33 69

Organist: Nils Terje Sneltvedt Mob 90 96 63 05
Kirsten H.Eliassen Mob. 992 28 108Diakoniarbeider: 
Tone Arntzen Tlf. 35 50 63 38

Formann i menighetsrådet:
Trosopplærimgsleder: 

Birger Venheim Tlf. privat 35 59 56 90
Felles gironummer: 2610.26.06174Gaver til Gjerpen menighet:

Utleie av lokaler i Menighetshu-
set Kontakt: Høgseth Mob. 951 76 525

Håvundvegen 5, 3715 Skien kommer ut 4 nr. pr. år
E-post:  gjerpen.menighet@skien.kommune.no

Redaktør:  Kjell Lofstad
Redaksjon:  Nils Terje Sneltvedt
 Kjell Øivind Skjærum
 Bjarne Imenes

 ► Neste nummer av menighetsbladet kommer etter planen ut i slutten av 
november.

 ► Siste frist for innlevering av stoff er 3.november

Benytt huset til fester, møter,
bursdager, konfi rmasjoner m.m.
Storsalen m/ kjøkken  kr.1500,-
Peisestua m/ kjøkken  kr.1000,-
Prisene dekker renhold og oppvask.
 Telefon: 951 76 525 - nytt nr.Liv Jorånn og Bjørn Erik Høgseth

MENIGHETSHUSET

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

Hva  betyr menighetsbladet for deg
forsvinner det i søppelkassens dunkle lei,

eller er du av den nysgjerrige sorten ,
som gjerne vil se bladets innhold denne gang,
interessen er kanskje ikke av sterkeste trang

Du skal vite at bak et menighetsblad
skjuler det seg mye arbeid av ymse grad
Det du kanskje ønsker men ikke fi nner

som redaksjonen jobber på spreng for å gi deg
Derfor må du ikke si at dette er ikke for meg

Sammen kan vi kanskje et fi nt blad oppnå,
med innhold som er enkelt å forstå

Og artikler og innlegg som favner mange fl er
med kommunikasjon og entusiasme fra deg,

vil menighetsbladet kunne fornye seg

Kontaktpersoner og telefon nummer
fi nner du i det som bladets spalter rommer

Så gå ikke rundt å vent på bedre blad
men engasjer deg og ta kontakt

I fellesskap skal vi et fetere blad få bakt

Et dikt av redaktør

Kjell Lofstad

Godt nytt for
jerpen


