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Gudstjenester
Gjerpen kirke
27.11 kl.11.00
Familiegudstjeneste. Dåp.
Imenes
		
”Lys Våken”.
04.12 kl.11.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Abrahamsen
		
”De forfulgtes søndag”.
11.12 kl.11.00
Gudstjeneste. Dåp.
Lindebø
18.12 kl.11.00
Sneltvedt bedehus.
Imenes.
24.12 kl 14.00
Familiegudstjeneste.
Imenes
24.12 kl.16.00
Familiegudstjeneste.
Lindebø
25.12 kl.12.00
(Merk tiden)Høytidsgudstjeneste. Dåp, Nattverd.
			
Imenes og Lindebø
31.12 kl.23.15
Midnattsgudstjeneste.
Abrahamsen
01.01 kl.11.00
Skien kirke.
Prosti-gudstjeneste.
08.01 kl.11.00
Gudstjeneste. Dåp.
Imenes
15.01 kl.11.00
Gudstjeneste. Nattverd.
Lindebø
22.01 kl 11.00
Gudstjeneste.Dåp.
29.01 kl 11.00
Misjonsgudstjeneste. Nattverd
05.02 kl.11.00
Gudstjeneste. Dåp
12.02 kl.11.00
Gudstjeneste. Nattverd
19.02 kl.11.00
Gudstjeneste Dåp
26.02 kl.11.00
Gudstjeneste. Nattverd
04.03 kl.11.00
Gudstjeneste.

Valebø kapell
27.11
24.12

Kl. 17.00
kl.16.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

Luksefjell kapell
24.12

kl 14.00 Gudstjeneste.

Lindebø Dåp
Imenes

Lindebø

Vealøskapellet
27.november
4.desember
11.desember

Terje Hærås
Trond Engnes.
Ida Krogstad Rød

Det er desverre ikke noen fler gudstjenester på Vealøs-kapellet før til våren.
Følg med i Menighetsbladet vi holder deg oppdatert
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Godt Nytt for Gjerpen

Redaktørens tanker...............
Det er advent og nærmer seg jul. Julen
er for de fleste en jublende familiefest.
Men så er det slik da at det allikevel er
noen som ikke har det fult så greit i og
rundt slike høytider som julen.
Nederst på denne siden finner du en
liten omtale om Blå Kors. Hvor alkohol
er en medvirkende faktor for problemer
i noen familier. Ved å støtte Blå Kors
med noen kroner før jul, er du med på
å hjelpe familier som har dette å slite
med!
Til alle familier vil jeg gjerne minne
om at julen er noe mer enn fest og
glede på det materielle plan. Vi feirer
jo i julen at en frelser er født. Ikke en
vilken som helst frelser , men faktisk
den frelser som vi kristne i Norge og
ute i verden setter vår lit til. Og ikke
minst , som preger våre liv .
Kunne du kjære leser være snill å ofre
dette også en liten tanke?
Så litt om mitt spesifikke arbeid, nemlig menighetsbladet. I diktet i forrige

menighetsblad kom jeg med innspill til
deg som leser om at du var vellkommen
til å involvere deg. For å si det ”sånn”
jeg er ikke blitt nedringt av forslag
eller innspill. Faktisk har det vært
helt stille!
At det er personer i lesekretsen som har
meninger og forslag er jeg ikke i det
minste i tvil om.
Mitt forslag er at om du nå har et eller
annet på hjerte så send det på mail
til meg . Så vil det som er gangbart,
informativt og/eller saklig bli tatt med
i bladet.
Til slutt vil jeg minne om at det og gi ut
et slikt blad koster noen ”gryn”.
I dette og i fremtidige blad vil du inne
i mitten finne en giroblankett med et
bankgiro nummer.
Det du måtte sende av penger til denne
kontoen mottas med glede.
Så glade giver alle ”sedler mottas med
takk”................................

Med de beste hilsener om en gledelig og innholdsrik jul.
						redaktør

Blå Kors ønsker å gi barn og unge som
vokser opp i familier med rusrelaterte
problemer barndommen tilbake.
Vi har tre tiltak rettet spesielt mot
målgruppen:

Godt Nytt for Gjerpen

Kjell Lofstad

• Barnas Stasjon. Forebyggende
tiltak for barnefamilier som sliter
med psykiske og/eller rusrelaterte
problemer
• Ferietilbud for foreldre og barn fra
hjem med rusproblemer
• Kompasset, terapeutisk tilbud for
unge voksne som er barn av rusmisbrukere
Ved å kjøpe en Blå Gave (www.blagaver.no)til venner, familie eller deg
selv, kan vi fortsette å hjelpe enda
flere barn og unge.
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Det nærmet seg
jul,

og julegavene skulle snart kjøpes.
Jeg var 16 år, bodde på hybel på Limi
og gikk på gymnaset på ”Øket ”.

D

et var ikke så greie bussavganger
fra Langesund til Skien den gang,
så det ble hybeltilværelse på meg. En
gang i uka vasket jeg på Indremisjonskontoret sånn at jeg hadde til mat, vel
knapt nok det.
en jeg stortrivdes ! Jeg gledet meg
til jul. Vi var den gang en søskenflokk på 6, mamma og pappa, mormor
og farmor, 4 nieser og en hund. Aldri
var vi så opptatt av at det skulle være
dyre eller nyttige gaver.
eg husker kun en gave fra min
bardom og ungdomstid, en hvit
tamburin, som jeg fortsatt har. Men
ellers så var ikke det så viktig hos oss,
bare alle fikk noe.
orsomme gaver var alltid populære. Men julen jeg var 16,
var jeg en skikkelig fattig student på
hybel, men du verden så rik jeg ble i
denne førjulstid. Det har satt spor i
meg, lært meg og gledet meg stort, og
hver førjulstid siden kommer tankene
på dette året for meg.
ver onsdag vasket jeg på Indremisjonskontoret. Turid Helvin var
kontordame, og verdens koseligste en
kunne tenke seg. Turid var alltid så
blid og forståelsesfull, og den siste onsdagen før jul kom Turid til meg med 50
kr. ”Bare en liten gave fra meg”, sa hu.
Jeg var overlykkelig og takknemlig.
ils, min lille bror og jeg har alltid
stått hverandre nær, selv om han
er 10 år yngre enn meg. En søndags-
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kveld satt vi i senga og leste .- Camilla
og tyven- var hans favoritt. ” Holder
det med en klem i julegave fra meg i
år ?” spurte jeg, og forklarte at siden
jeg bodde vekk, så var det lite med
penger. Da reiste Nils seg fra senga,
og dro fram en skoeske hvor han hadde
fotballkorta sine. ”Jeg har 100 kr igjen
fra bursdagspengene mine, som jeg har
spart til julegaver. Du kan få dem. ”
ils på 6 år og jeg på 16 kjøpte julegaver i sammen dette året. Hele
150 kr hadde vi, og alle fikk noe fra oss
to. Øyvind, vår bror fikk en underbukse
med tigere på i str. 12 år, 8 kroner i en
eske ved siden av disken i butikken.
Det var bare det at Øyvind var 17 år,
men han ble glad, det husker jeg.
urid og Nils gav meg et verdifullt
minne, men mest av alt satt de
spor, spor av kjærlighet. Bare sånn
helt uten videre…

N
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Gode juletanker fra trosopplæringsleder Tone

Godt Nytt for Gjerpen

"ÆRE VÆRE GUD I DET HØYESTE,
OG FRED PÅ JORDEN! -"
Det er bare denne gang i Bibelen at
vi hører om et helt kor av engler, som
fremfører et budskap fra Gud. Men
denne natt, julenatt, skjedde det. Så
viktig var budskapet.
Det var budskapet om en ny tid som tok
til, en ny tidsalder begynte:
"-I DAG ER DET FØDT DERE EN
FRELSER; HAN ER KRISTUS, HERREN, I DAVIDS BY-".
I sin historie med skaperverket har
nå tiden kommet for Skaperen til å
nyskape etter syndefallet - for det er
dette Frelseren skal utrette: "se, jeg gjør
alle ting nye-"
Det var en geni-strek av fedrene å
legge vår tidsregnings begynnelse til
Guds nye begynnelse med Sønnens
fødsel i stallen. Vår tidsregning er
ikke "alminnelig tidsregning" som
noen sier i dag. Andre religioner har
andre tidsregninger. På almanakker
du kan kjøpe i Teheran i Iran, står den
muslimske og kristne(!) tidsregning
for året oppført side om side. Våre
almanakker burde ha den samme angivelse: 2011, 2012 e. Kr. (etter Kristus).
Julenatt i Betlehem er vår tidsregnings
grunnlag.
Husk da hvilken tid du lever i! Det er
håpets tidsalder, frelsens tidsalder,
Kristi tidsalder! Et helt englekor ble
sendt for å markere dette. Den nye tid
er begynt.

og "blanke ark", dvs. nytt, evig liv -ved
troen på han. - Gud har begynt sin
gjerning til frelse for oss, - men han
er ikke ferdig ennå! Det er fullbragt,
men ennå ikke fullført. Grunnmuren
er lagt, så skal huset bygges. I denne
byggefasen lever vi; der vi er kallt til å
legges på som levende steiner på han.
som hjørnesteinen.
Gud holder på - å fullføre frelsesverket:
nyskape skaperverket til Guds Rike.
Du og jeg er kallt til å bli med, og la
oss nyskape, frelse, ved tro på Jesus
Kristus! At vi ser: -det var også for meg
han kom.
Da skal en dag det fullbragte være
fullført - og gleden full og hel!
Vi feirer julefest for å huske dette, midt
i pågående strid, nød og krig. - Som
skolejenta en gang så treffende sa det:
"Nå feirer vi den lille jula - for at vi
skal huske at en gang kommer
DEN STORE JULA!"
Velsignet julefest i hjem og menighet!

Bjarne Imenes

sogneprest

Men, sies det forståelig nok:- Hvor blir
det av denne fred på jorden? Hva skjer?
Det ser ut til at krig og ufred fremdeles
har like stort tak på verden ! -Da må
vi huske at Gud har begynt sin frelseshandling; Jesus Kristus er født inn
i verden ;han led soningsdøden for
dens synder på korset, også for dine
og mine. Han stod opp av graven som
tegn på at du og jeg skal eie tilgivelse

Godt Nytt for Gjerpen
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PRESTENS
hjørne-

....

Dem o -

krati i

kirken-

hører selvsagt hjemme
der som ellers i
samfunnet. Gjennom medbestemmelse å få
være med å fremme det
felles beste, har mange gode sider. Flere hoder tenker bedre en ett; flere hender gjør mer enn få-. Her kunne nevnes
mer. Dessuten gir det engasjement å
få være delaktig; og det er riktig- som
kristne er vi ikke tilskuere, men medlevende - og Guds medarbeidere.
Likevel må vi i vår tid -som i tidligere
tider- huske på at demokratiet i menigheten har sin grense. Evangeliet
er ikke til avstemning. Det er hva det
er, -fra Gud. Jesus Kristus kan enten
aksepteres, eller forkastes. Det kan
være fristende å tillate forskjellige
varianter av Jesus-tro , "min Jesus er
slik", for å gjøre alle tilfreds. Men det
er galt og farlig. her dreier det seg ikke
om "min" eller "din", med Guds.
Bibelens Jesus er den eneste. Ikke
flertallets. Ikke mindretallets. Den
gamle kirke hadde demokrati i

ordningsspørsmål, men
enighets-prinsipp(consensus-) i
lærespørsmål, fordi feilmulighetene
her er så mange : "-den Hellige Ånd og
vi er blitt enige om att " (Ap.gj. kap.15
og hedningekristne måtte følge jødiske
skikker for å regnes med til Guds folk)
Dette holder vår kirke på å forlate?.
Evangeliet er til avstemning; eller man
degraderer det til ordningspørsmål
for å stemme, og tillate uenighet. Hvor
går vi?

Livet er en reise-

mot et mål. Dette blir tydelig når vi
drar på tur sammen. Uheldigvis gjorde
mange hendelser at den planlagte
Egypt-turen i Moses spor denne høsten
måtte kanselleres.
Men til høsten 2012 planlegger jeg en
tur i Paulus og Johannes spor i LilleAsia (Tyrkia); denne gang til stedene
for menighetene for sendebrevene i
Johs. Åp., og til Efesus -hvor Paulus
var i to år under sine misjonsreiser.
Antagelig blir denne turen første uke
i oktober.
Høsten 2013 er tid for pilgrimsreise til
det Hellig Land, Israel. Også antagelig
en uke i oktober., om vi lever og Gud vil.
Alle som er interessert og har anledning, kan bli med på turene.

Bjarne Imenes

Økonomien i Gjerpen
menighet

Gjerpen menighet har hatt en
god og stabil økonomi i mange
år.

I år har vi fått i gang og utvidet mange aktiviteter rettet mot
alle aldersgrupper fra babytrall,
barne- og konfirmant-arbeid, kul6

turuke og aktiviteter rettet mot eldre. Vi har gjort flere investeringer
som installasjon av projektor med
tilhørende utstyr i kirken.
Vi har fått et nytt maleri og har
i bestilling første av fire sett med
kirketekstiler fra kunstneren
Borghild Svalastog.
Godt Nytt for Gjerpen

Dette skal etter planen leveres til
påske. Borghild Svalastog har
blant mye annet levert biskop Olav
Skjevesland’s bispekåpe.
Vi opplever at budskapet når ut
til stadig nye mennesker. Dette gir
oss glede og mot til å stå på. Men
alt dette koster penger. Inntektene
har dessverre ikke økt i takt med
de økte utgiftene. Menigheten ser
derfor ut til å gå med et vesentlig
underskudd i år.
Vi ser kun to veier ut av dette uføret.

Som menighet ønsker vi ikke å
redusere på tilbud som når ut
med Det gode budskap til unge og
gamle. Vi ber derfor om en ekstra
gave til jul i år. Dette vil også være
en god inspirasjon for alle, ansatte
og frivillige, som er med i arbeidet.
Send din gave til
konto 2610 26 06174. Du kan merke
gaven med det formålet du ønsker å
støtte, ellers vil den gå dit behovet
er størst.
Med ønske om velsignet jul og nytt
år!

1: Vi kan redusere utgiftene ved
reduserte tilbud, eller
2: Vi kan øke inntektene.

Vennlig hilsen
Birger Venheim,
økonomiansvarlig

BIBELTIMESERIE

PÅ
BEDEHUSENE
I GJERPEN
VÅREN
2012

I høst var det prestene Bjarne Imenes,
Thor Egil Abrahamsen og Gunnar
Thelin som hadde hver sin bibeltime.
Også våren 2012 vil prestene i distriktet dele på oppgavene..
Datoene blir 2. februar, 15. mars og
12. april.
Nærmere detaljer om tema, tid og sted
vil bli lagt ut på www.gjerpen.no i
desember
og i programmene for bedehusene. Bibeltimene blir også annonsert under
Normisjon.

w

Normisjonsforeningene på
Ås, Venstøp og Sneltvedt

har samarbeidet om bibeltimer i 2011.

N.T.S

Dette har vært veldig gode samlinger
om Guds ord og våren 2012 legges det
opp til nye bibeltimer.
I en bibeltime blir det anledning til
å gå litt grundigere og dypere inn i
Bibelens budskap.

Godt Nytt for Gjerpen
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Høstmarked
på Menighetshuset
Tradisjonen tro avviklet
Diakoniutvalget sitt årlige høstmarked lørdag
22. okt.
Det var mange som var innom, forteller Kari Krogsrød, leder av utvalget.
Stemningen var god. Folk koste seg
med grøt, vafler og kaker, og kjøpelysten var stor. Det var særlig bakevarene og grønnsakene som ”gikk
unna”, og loppene var det også en del
som forsynte seg av.

Åresalget innbrakte åtte tusen kroner,
og til sammen samlet vi inn rundt tretti
tusen kroner denne dagen, forteller en
fornøyd leder.
Det er koselig når det blir gode resultater,
for det går mye tid til forberedelser og
gjennomføring.
Takk til alle gode hjelpere og bidragsytere, avslutter Kari.

Og redaksjonen oppfordrer alle til å slutte opp
om tiltaket neste år.
Det er mange måter å
hjelpe på.
Tilby bakevarer, gi gevinster til åresalget og møte
opp med full og åpen
pengepung.

Inntektene går til
menighetsarbeidet.
8
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AKTIVITETER
og

kunngjøringer
Dette skjer :
Lys – våken 26 – 27 nov.
Alle 11 åringer, som er tøffe nok til å
overnatte i Gjerpen kirke, er super velkomne ! Her blir det masse spennende som
skal skje. Det blir film og pizza, boller og
kakao. Fakkeltog og vi skal lage juletrepynt. Også her skal vi synge og høre om
Jesus……og helt opp i klokketårnet når
det er kaldt og mørkt ute. Meld dere på
påmeldingstlf. Vår 90859058, send lys +
navn+mobnr til mor eller far. Hvis du
lurer på noe, så ring Tone på 98633821.
KONFIRMANTLEDER-KLUBBEN
på menighetshuset er nå i full sving.
Svein Lindebø og Bjarne Imenes samler
nå hver fjortende dag 25 av fjor-årets konfirmanter som har meldt seg på til dette,
sammen med tre eldre ungdomsledere .
Det "snekres" i grupper aktiviter og program, som så fremføres i fellesforum. Her
går moro og utviklende interesser hånd i
hånd. Konfirmantleder-klubben tar mål
av seg til å utvise sitt lederskap overfor
det nye konfirmantkullet over nyttår - ved
siden av at de holder sin separate aktivitet gående. Her skjer nok mye spennende
etterhvert!

"JULESANG I ADVENT"

er i år torsdag 8. des. kl. 19.00 i Gjerpen
kirke, i regi av fellesmøte-komiteen.
Her samles sang og musikk-krefter til
en hyggelig stund i advents-tiden, med
mye allsang, - i "oppkjøringen" til høytiden. Vær velkommen!
MENIGHETSUTVIKLING

Gjerpen menighet har sammen med
Borgestad, Siljan og Brevik gått
inn i et prosjekt ledet av Menighetsfakultetet i Oslo. "Menighetsutvikling; hvor står vi, og hvor går
vi?" er et prosjekt som nå drives i
mange menigheter i hele vår kirke,
og Gjerpen er heldig som får være
med fra vår region. Første samling,
m. besøk fra Oslo er holdt i Borgestad kirkestue, til stor inspirasjon,
og nå skal det nye menighetsrådet
velge prosjektgruppe som under rådets ansvar skal drive opplegget de
nærmeste tre år. Menigheten venter
stor nytte av dette, -til å blankpusse
mål, og skape engasjement!

MENIGHETENS MISJONSFEST
er som tidligere siste søndag i januar,
nå i 2012 den 29.01. på menighetshuset.
Vi hadde et fint arrangement i fjor, og vi
ber at dere setter av dagen nå. Nærmere
detaljer om programmet kunngjøres siden. Følg med!

Godt Nytt for Gjerpen
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ENDELIG !

Tilbygg på Gjerpen
Menighetshus.
Skien kommune har godkjent planene for tilbygget,

Tilbygget vil koste noe
over 1 million kroner.

og nå er vi klare til å starte utbyggingen. Vi bygger på 2,20 meter
mot sør.
Inngangen blir ved siden av den
vanlige inngangen.
En kommer først inn i en gang, så
kan en ta heisen ned i underetasjen eller opp til storsalen.
Her blir gangen foran storsalen
større, og det blir stort vindu mot
sør slik det er nå. Det blir et stort toalett ved siden av kjøkkenet.
I underetasjen
blir garderoben
større og det blir
et lagerrom. – se
tegninger.
Nå kan alle trille
lett inn i huset
enten en kommer
med varer eller
rullator.
Dette har vært et ønske i alle år – nå
får vi det til.
Vi håpet at tilbygget vil bli til nytte og
glede for alle som skal bruke huset.
Styret i Menighetshuset har i møtet
02.11.11 godtatt tilbudet fra Byggmester A. Heimholt AS og byggingenvil
starte i løpet av kort tid.

Vi har fått kr. 400.000 fra Skien
kommune. Kr. 600.000 greier vi å betale av egne
midler.
Takket være god drift,
mye dugnad og mange
gode givere gjennom
alle år, kan vi greie
dette.
Kjære Menighetshusets
venner – takk for at dere fortsatt er
med og støtter oss.
I byggeperioden
vil det bli litt rot
rundt huset. Det
må vi tåle.
Gjerpen Menighetshus er et viktig kulturhus i
vår del av byen.
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Bli med oss i arbeidet og send gjerne en gave til
konto 2610.22.05447.
For styret i Menighetshuset
Håkon Vold

Godt Nytt for Gjerpen

4417 Menighetsbladet

2610.26.06174

Gjerpen Menighet
Håvundvegen 5
3715 SKIEN

En forlenget arm
Vi er heldige som finner mange forskjellige trosopplæringstilbud i menigheter og kristne organisasjoner i
landet vårt. I en tid da kristne verdier
synes å forsvinne mer og mer fra det
offentlige rom, og mange ønsker og
trenger hjelp til formidling av slike
verdier til sine barn, er disse tilbudene
viktigere enn noensinne.
Det er også veldig positivt at mange
menigheter den siste tiden har fått
løfte om trosopplæringsmidler, slik at
de kan utføre den verdiformidlingen
som synes å gå tapt andre steder.

derer klubbaviser, cd-er, samt passord til
Superblinkland.
Vi tilbyr din menighet samme pakke for
kr 350,- pr år (forutsetter min. 10 medlemskap).
Vi har også tilbud på halvårs-medlemskap. For kr 200,- (forutsetter min. 10
medlemskap) får barnet 4 utgaver av
klubbavisen og 1-2 cd’er, samt passord til
Superblinkland.
Som en hilsen fra oss vil det nye medlemmet får en liten gave i tillegg. Pr i dag er
gaven cd-en «Propell», men dette vil forandres utfra årstid og anledning.

Superblink er den kristne medieklubben for barn, en klubb som tar barnas
hverdag, tro og engasjement på alvor.
Klubben drives av Norea Mediemisjon
og Norsk Luthersk Misjonssamband i
samarbeid med Indremisjonsforbundet. Vårt ønske er å være menighetens,
forsamlingens eller gjerne fadderens
forlengede arm hjem.

Vi oppfordrer deg til å gå inn på superblink.no og prøve ut Superblinkland. Her
er fremgangsmåten:
www.superblink.no – Besøk Superblinkland – Prøv nå!
Kontakt oss gjerne for prøveeksemplar,
bestilling av medlemskap eller informasjon om klubben. Du kan også bestille
medlemskap på tlf 22007300 – husk da å
si at det dreier seg om menighetstilbud.

Alle helårs-medlemmer i Superblink
får 8 utgaver av klubbavisen og 3 cd-er
hjem i postkassen hvert år. I tillegg får
de passord til vår store, interaktive verden; Superblinkland. Her kan de blant
annet reise i tid, spille morsomme og
spennende spill og chatte på en trygg
måte. Et av de viktigste stedene i Superblinkland er “Stille sted”. Her kan
barna stille spørsmål om det som opptar dem og få svar eller de kan sende
inn bønner/bønneemner og få forbønn.
Et medlemskap i Superblink er en flott
gave for menighetene å gi til barna. En
ide kan være å gi alle seksåringene i
menigheten et medlemskap i anledning skolestart, eller gi åtteåringene
en spesiell oppmerksomhet...
Normalprisen på et Superblinkmedlemskap i ett år er kr 485,-. Det inklu-
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Med vennlig hilsen
Brit Kari Urdal, red.
Torunn Haraldsen, red.
Tlf 38145000/91661171
Tlf 38145000/93818893
E-post: burdal@norea.no

Hei! Eg elskar Superblink. Det er den beste
klubben som finst.
Og det er veldig bra at vi
lærer om Jesus! (Jente, 7 år)

NB: BAKGRUNNSBILDE

Godt Nytt for Gjerpen

Redaksjonen

har oppfordret noen til å
bidra med ”et lite juleminne”.
(Du finner juleminner på side 4, 16 og denne side)

Samtidig oppfordrer vi leserne til å sende inn sine ”små juleminner” som vi bruker til neste års julenummer. Det hadde
vært flott med mange bidragsytere.

d
Noen

Juleminne

av pyntegjenstandene vi finner
fram hver jul, betyr mer for oss enn
andre. Det kan være fordi vi synes de er
pene, ja sogar vakre, eller at vi knytter
dem til personer vi er glad i, eller at de
har sin lille historie.
Jeg fryder meg når jeg kan sette fram
”nissen min”, en falmet kreppapirnisse
på en papprattkjelke.
Den er over 60 år gammel og bærer preg
av det, vi har eldes sammen, som det
heter, han og jeg. Vi møttes en slapsete
førjulsdag i 1950.
Jeg var med moren min i byen for å gjøre
de siste gaveinnkjøpene, men i Torggata
ble det bråstopp, for der møtte hun en
ungdomsvenninnen, og de to hadde forferdelig mye å prate om.
Redningen for meg var at jeg kunne
stå og kikke på utstillingen i Torvgata
glassmagasin, var det ikke det butikken
het, mens praten gikk - ”i timevis”.
Jeg var bortom dem flere ganger og lurte
på om vi ikke skulle gå videre, men ble
gjentatte ganger oppfordret til å titte på
alle nissene i vinduet.
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c

Det var ”på tredje titten” jeg oppdaget
den! Den stod på ei hylle litt høyt oppe.
At jeg ikke hadde sett den før! Den var jo
så fin!! Knallrød jakke, knallblå bukse
oppå en knallorange rattkjelke.
Den var et fyrverkeri. Også så den så
snill ut i ansiktet!! Den skulle jeg gjerne
hatt!
Men akk! Den kostet over tre kroner!
Det gikk mot sluttet av venninnepraten
da venninnen ropte på meg: ”Kom hit,
Kjellemann!”
Hørte jeg medlidenhet i stemmen hennes? ”Du har vært snill og tålmodig
så lenge at jeg har lyst til å gi deg en
julepresang,” hvisket hun fortrolig og
ga meg fem kroner.
Jeg trodde ikke mine egne øyne, men
tenkte samtidig: Julenissen. JULENISSEN.
Og som sagt: siden har den fulgt meg. De
første årene på en hedersplass i stua. Nå
på en noe mer bortgjemt plass.
Men likevel!
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Tre ting på en gang!
Er det mulig det da?
2. oktober ble en skikkelig Kinder-eggsøndag i kirken vår.
Tre store begivenheter samme dagen er ikke vanlig kost: Et
stort, fargerikt konfirmantkull ble presentert for menigheten,
et maleri av Telemarkskunstneren Reidar Kolbrek ble avduket, og en lenge ønsket projektor ble benyttet for første gang.
Både konfirmantene og maleriet

vil vi komme tilbake til ved seinere anledninger, men vi nevner likevel nå at maleriet er en gave fra familien Løvenskiold.

Birger Venheim

,
avtroppende menighetsrådformann,
sier det er viktig å understreke at
dette er et tilbud, et supplement.
De som er glad i salmeboken, vil
fortsatt kunne få den tildelt ved
inngangen.
Det er litt anstrengende å ”lese
skriften på veggen” dersom man
sitter på de aller fremste benkene,
men ”at det er en nyttig ting, kan
ingen komme fra”, for å sitere en
kjær trubadur.
K.Ø.S
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Om prosjektoren er følgende
å si:

Det har vært jobbet
med ”saken” så lenge
som seks år.
Både konfirmant-, misjons- og gudstjenesteutvalg har ønsket seg
dette hjelpemiddelet,
og menighetsrådet har
gjort det mulig å få
dette til.
Takket være mye egeninnsats, med hjelp fra
mange velvillige, er
prosjektoren nå montert oppunder hvelvingen i hovedskipet,
”nesten usynlig” fra
kirkebenkene. Men resultatet er strålende,
noe vi håper bildene
sier litt om.
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Femti tusen
kroner
har det kostet menigheten vår, noe
som merkes godt i
en slunken menighetskasse.
Derfor inviterer vi
alle til å være med
”å spleise” på utgiftene.
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N

n

Juleminner

år jeg tenker tilbake
på barndommens
jul, er det kanskje først
og fremst den gode følelsen av jul jeg husker,
forventningene fram mot jul og
følelsen av høytid og helg.
de første årene etter krigen var det
ikke flust med materielle goder,
men forventningen og spenningen fram mot jul og gaver
og god mat, var ikke mindre
enn nå, kanskje heller større.
Og så alle hemmelighetene
som vi hadde, og gleden over
gavene vi skulle gi.
a jeg var barn, var det alltid hvit
jul, slik husker jeg det i alle fall,
og snøen var med på å lage den rette
julestemningen.
idlig i adventstida begynte vi å øve
på julesangene. Spesielt kan jeg
huske at vi var med mamma i fjøset,
hun sang og melka, og vi sang med.
Det var viktig å lære alle versene på
sangene. Det meste av dette sitter den
dag i dag.
adventstida kom også
esken med glanspapir
fram, og vi tilbrakte mange
kvelder med å lage julepynt, med hjemmelaget
hvetemelslim.
e første åra etter krigen var det
lite frukt å få kjøpt, men det
hendte vi fikk appelsiner til jul. Vi var
fire søsken, og måtte dele en appelsin
i fire deler. Den var fryktelig sur, og
smakte vidunderlig! Jeg er sikker
på at vi nøt den sure biten med større
velbehag enn vi nyter dagens mange
og søte appelsiner.

I

T

D
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en tid uten bad og dusj ble det nok
som oftest «klattevask», særlig vinterstid. Men til jul måtte det bades!
Vi varma vann på komfyren, og en
stor sinkbalje ble satt foran ovnen i
stua og fylt opp. Så ble vi bada i tur
og orden, etter alder og verdighet. Når
da så mine to ugifte tanter ankom med
spennende pakker i veska, var vi klare
for julefeiring.
i var aldri i kirken julaften,
de ni kilometerne dit var
svært langt i en bil-løs tid. Men
mamma tok oss alltid med ut
på trammen kl. 17, og det var
spennende om vi kunne høre
kirkeklokkene ringe julen inn.
Uansett om været var slik at vi hørte
dem eller ikke, fikk vi sterkt følelsen
av at nå var julen virkelig kommet,
med all sin høytid og glede, og vi visste
at juleribba stod klar inne i ovnen i all
sin herlighet.

b
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Odd Eriksrød

c
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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

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

Tåler å høre ALT! Sladrer
ikke!
Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding
på:
www.kirkens-sos.no
Gravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 59 – Mob 906 98 745

Prøv oss:

Mælagaten 1, 3716 Skien
Tlf. 35 52 28 18
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Støtt våre
annonsører
de støtter
oss
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Luksefjellveien 30, 3716 Skien
Åpningstider: Man.-fre. kl. 8-14
Man.-tor. kl. 17-19. Lør.-Søn.: Vakttelefon
Sentralbord / vakttelefon: 35 50 64 40

KRISTELIG BOKHANDEL

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

Leif Olav Olsen
Begravelsesbyrå
Skien tlf. 35 54 17 17
Hele døgnet

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

GRAVSTEINER

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

Gjermundsen
Kunst & Rammer
Luksefjellvn. 201
Tlf. 35 59 03 89

Mobil 917 96 078

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

Luksefjellv. 568, 3721 Skien

Alt innen tømrer- blikkenslager
og enklere murarbeid
Kjetil Bjørnback:
Finn Harald Stensrud:
Frank Andersen:

920 69 336
950 65 089
951 41 481

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

Tåler å høre ALT!
Sladrer ikke!

AS Mobile

Oscarsgate 3, 3724 Skien
Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01
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Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no
Godt Nytt for Gjerpen

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
Sekretær:
Kirketjener:
Kantor:
Sokneprest:
Kapellan:

Kirsten H. Eliassen
Morten Kristiansen
Kjell M. Frigstad
Bjarne Imenes
Svein Lindebø

Valebø kirke
Kirketjener:
Organist:

Kristian Lunde
Lise Vittersø

Luksefjell kapell

Mob. 40 40 65 67
Tlf. 35 50 63 35
Tlf. 35 50 63 32
Tlf. 35 50 63 36

Kirken: Tlf. 35 50 63 37
(privat 35 54 63 19)
(Mob. 97 18 50 48)

Tlf 35 54 48 36
Tlf 35 59 33 69

Organist:
Nils Terje Sneltvedt
Mob 90 96 63 05
Diakoniarbeider:
Kirsten H. Eliassen
Mob. 992 28 108
Trosopplæringsleder:

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

MENIGHETSHUSET

Benytt huset til fester, møter,
bursdager, konfirmasjoner 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

Utleie av lokaler i Menighetshuset
Høgseth

Kontakt:

Mob. 951 76 525

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.
Nå legges også innkallinger og referater fra menighetsrådsmøtene ut her.

”Godt Nytt for Gjerpen”
Håvundvegen 5, 3715 Skien
kommer ut 4 nr. pr. år
E-post:		
gjerpen.menighet@skien.kommune.no
Redaktør:
Redaksjon:

Kjell Lofstad
Nils Terje Sneltvedt
Kjell Øivind Skjærum
Bjarne Imenes

►►

Neste nummer av menighetsbladet kommer etter planen ut i slutten av
mars 2012.

►►

Siste frist for innlevering av stoff er 8 mars 2012
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Gjerpen
Soul Children
synger julen
inn.

l

Artisten Trine Rein har tidligere utgitt fem album, og er nå
ute med sitt første julealbum.
Det har tittelen "Julegaven".
I år legger hun ut på en juleturné hvor hun blant annet
skal samarbeide med Gjerpen
Soul Children. Søndag 11.desember kl.18.00 er det duket
for julekonsert i Gjerpen med
Trine Rein og Gjerpen Soul
Children.
Det er ekstra moro å
synge med unge talenter, og det er få ting
som skaper så
umiddelbar
julestemning som
et ekte
barnek o r .

c

Sammen
skal vi skape
glede og allsang
i kirken, og ta juleevangeliet på alvor med
en skikkelig feiring av
julens budskap! sier Trine.
Mange av julesangene vil man
kjenne igjen, og nesten like
mange er nye sanger skrevet
blant annet av Trine selv. Det
er faktisk første gang hun
synger på norsk! Trine er født
i San Francisco, og hun ønsket
å gi ut et julealbum som kunne
gjenskape noen av de flotte
opplevelsene hun har hatt i
flere kirker i USA.
“Julegaven” slippes den 25.
November,

l

k

og

Trine
Rein

og billetter til julekonserten vil
legges ut på billettservice.no.
For mer informasjon, gå til www.
trinerein.com

c

