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påske 2012		

årgang 62.

Påskefjellet eller kirkebesøk
ikke enten eller,
men ”både og.”
(Det finnes kirker i nærheten av påskefjellet også!)

God og velsignet påske
til alle lesere...................

Gudstjenester
Gjerpen kirke
01.04

palmesøndag
kl.11.00 	Gjerpen. Imenes. Dåp
05. 04
skjærtorsdag
kl.12.00
Vealøs sporstkapell. Imenes. Nattverd
kl.18.00	Gjerpen. Lindebø. Nattverd
06.04
langfredag
kl.11.00 	Gjerpen. Lindebø
08.04
1.påskedag
kl.11.00 	Gjerpen. Høytidsgudstjeneste. Lindebø. Dåp.
15.04
kl.11.00	Gjerpen. Vikarprest. Nattverd
22..04
kl.11.00	Gjerpen. Familie gudstjeneste
		
med "Tårnagentene". Arntzen og Imenes. Dåp.
29.04
kl.11.00	Skien. Fellesgudstjeneste for prostiet.
06.05
kl.11.00	Gjerpen. Familiegudstjeneste.
		
Utdeleing av 4-årsbok. Arntzen og Imenes. Dåp.
13.05
kl.11.00	Gjerpen. Lindebø. Nattverd
20.05
kl.11.00	Gjerpen. Lindebø. Dåp.

Valebø kapell
08.04

17.05

1.påskedag
kl. 17.00
Lindebø
kl. 17.00
Lindebø

Vealøskapellet
25.03
01.04
05.04
09.04
15.04
22.04
29.04
06.05
13.05
20.05
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kl.12.00 	Torleif Brusland
kl.12.00 	Geir Flatin
kl.12.00 	Skjærtorsdag Bjarne Imenes Nattverd
kl.12.00
2.Påskedag Gunnar Thelin
kl.12.00 	Terje Talseth Gundersen
kl.12.00
Yngvild Reiersen Sneltvedt Gospelkids
kl.12.00
Liv Jorånn Høgseth
kl.12.00 	Kjell Skjærum
kl.12.00
Hanne Tangenes
kl.12.00 	Anne Tempelen

Godt Nytt for Gjerpen

Redaktørens tanker...............
Påsken nærmer seg, og mange ser frem til
en tur på hytta.
Påsken i kirkelig sammenheng vil fortone seg
noe mer nyansert.
Kirken feirer det viktigste som har skjedd for
oss mennesker, nemlig soningen for alle overtredelser gjort av mennesker gjennom tidene.
Korsfestelsen og oppstandelsen er en bekreftelse av at det er en levende gud vi har
med å gjøre.
Det er samtidig en verifisering av at det
er håp selv om alt ,for oss mennesker, ser
håpløst ut.
Påsken for dem som velger å distansere
seg fra den kirkelige feiringen, vil bli en etterlengtet pust i bakken. Sammtidig vil de
også få skrapet sammen det overskuddet som
trengs for å leve et harmonisk liv.
Videre så må vi jo være skjønt enige om at
den tiden av året som ligger forran oss er en
spennende og opplevelsesrik tid.
Vi får oppleve at kulde og snø må vike for
varmegrader og sol.
Etter hvert dukker den ene etter den andre
av våre kjære vårblomster opp av dvale.

Det blir en liten relasjon til påskens budskap,
når nytt liv av ”daude” gror.
Det er fantastiske omveltninger som skjer i
naturen gjennom et år.
Akkurat som at ingen dager er like, er det
også nyanser i årstidene.
Vi skulle ta oss mer tid til å verdsette det
som skjer i naturen gjennom et år. Da ville
vi få en videre horisont i vårt tankemønster.
Det er jo helt tydelig at en eller noen må jo
ha startet dette senarie.
Kjære leser jeg skal ikke skape noe dårlig
samvittighet hos deg, men ønsker bare at du
fokuserer på de nære og positive elementene
rundt deg.

Med de beste hilsner
om et gledelig og
innholdsrik
Påskefeiring
redaktør

Kjell Lofstad

Lang preken. Veldig lang!
I mars måned har det i ”Vårt land” vært
skrevet mye om hvor lang en preken bør
være. Noen føler at de blir ”snytt” når
prekenen er slutt før det er gått syv min.
Andre gir uttrykk for at en halv time er i
lengste laget. I den forbindelse vil redaksjonen bringe videre en overhørt replikk
fra barnemunn i kirkebenken – etter fire
barnedåper og en langdryg preken:
Mamma, er det søndag ennå?
Godt Nytt for Gjerpen

Til selve saken er det vel å si: Hvis innholdet i prekenen er godt, og den i tillegg fremføres med
engasjement, tåler
vi laange prekener
også! Eller??

KØS
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1. Nytt Menighetskontor
Byggeprosjektet går fram etter planen. Nå er det mye stilasjer og mye som er halvferdig, men
bare vent så skal dere se at det vokser fram et nydelig hus med mange fine detaljer. Huset
bygges i sveiserstil, og vi mener det skal bli et nyttig bygg for Gjerpen. En stor utfordring
blir det å fylle huset med utstyr og møbler og ikke minst med gode aktiviteter. .

2. Tilbygg Gjerpen Menighetshus.
Nå kan en lett se hvordan det skal bli. Om 2 måneder skal det være ferdig. Byggeprosjektet
går etter planen. Vi er glade for den milde vinteren, og snart kan vi få ryddet opp rundt
huset. Vi gleder oss til å ta det nye i bruk.
Håkon Vold
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Godt Nytt for Gjerpen

Årets vårlig kirketur går til
HØYJORD STAVKIRKE
VESTFOLD
Årets menighetstur går av stabelen
lørdag 5. mai 2012 kl. 08.30
fra Gjerpen menighetshus
med Magnus bussreiser
til HØYJORD STAVKIRKE
hvor vi får se den gamle fine og ærverdige stavkirke fra
1300 tallet med relasjoner til vikingeskip.
Omvisning av lokalguide. Kaffepause på kirkebakken.
Stopp og omvisning ved NAUEN KLOKKESTØPERI
som har støpt klokker fra 1844 til kirker, rådhus, bedrifter og private.
Omvisning av lokalguide på klokkemuseet.
Souvenirs og små klokker fåes kjøpt her.
Det blir servert middag på ” FLYKAFEEN”
Videre går turen til Tønsberg havn hvor vi får se bygging av
vikingeskipet, ” OSEBERG SKIPET ”, slik de gjorde det for
1000 år siden med verktøy de brukte den gang.
Guiding av lederen fra Oseberg stiftelsen.
Kaffe og vafler fåes kjøpt.
Det blir en flott tur med
sang, omvisning og spennende opplevelser.
Tilbake ca. kl. 18.00
Turen koster kr. 450.- pr. person.
Meld deg på ved å ringe:
Bjørnar A. Gundersen,
5527303 / 98402269
innen 3. mai.

Arrangør :
Gjerpen menighet
Godt Nytt for Gjerpen
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Prestens hjørne

SAMFUNNETS IDEOLOGI - HVOR
GÅR DEN?

Vi hører at våre fastleger ikke lenger kan ha
rett til å reservere seg mot å bistå medisinske
inngrep som strider mot deres samvittighet.
Det er ikke godt nok at man kan henvise
pasienter til kolleger i slike tilfelle. Kildeopplysninger fra offisielt hold går ut på at
fastleger som vegrer seg aktivt å bistå kunder
til slike omstridte inngrep, ”får finne seg noe
annet å gjøre”.
Dette er samfunnsideologi idag - i vårt land.
Det er hårreisende.
Fine ord om demakratiets toleranse og frihet
i livssynsspørsmål er tomme for innhold.
Staten velger sin ideologi ut fra rettspositivistiske prinsipper om at ”flertallet har rett”
- også i verdispørsmål som går på samvittighetene løs.

Dette bærer galt avsted. Hverken et flertall
eller mindretall bestemmer hva som er rett og
galt - normen for det er gitt utenfor oss av vår
Skaper, nedtegnet i hvert mennsekes indre,
og repetert for oss i de 10 bud, hvis innhold
også finnes i andre religioner enn jødedom
og kristendom. Det moderne, sekulære samfunn er på ville veier når det gjennom et til
enhver tid rådende demokratisk flertall alene
vil forankre sine etiske verdier i deres synspunkter. Historiens spor gjennom kulturene
burde skremme i så måte. Alt kan her skje.
I stedet for å bygge en sekulær ideologi som
ikke har holdbart fundament, må vi ta vår tro
på alvor, og hindre at også den misbrukes og
avkortes til alibi for forfeilede etiske standpunkt i verden.
Frem mot stortingsvalget i 2013 er dette et
viktig tema - for oss og våre politikere.

Bjarne Imenes

Redaksjonen har flere ganger oppfordret leserne til å komme med
noe selvopplevd, noe som de husker godt og som betydd noe for
dem. Vi har ønsket å samle opplevelsene under betegnelsen ”Gyldne
øyeblikk”.
Innspillene har ikke stått i kø, dessverre. Så enten er leserne fattige på slike opplevelser
eller så synes det de har å fortelle, er for puslete. Tenk stort om det du synes er smått.
Tenk om det ”lille” du hadde å fortelle kunne bety noe for en annen, minnet dem om noe
de selv hadde opplevd og merke gjenkjennelsen spre seg som gode vibrasjonen i kroppen!!
Vi gjentar tilbudet om at leserne tar kontakt, forteller sin ”historie” og lar en i redaksjonen
skrive den ned.
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Godt Nytt for Gjerpen

Denne gangen bidrar redaksjonen med
et gyldent øyeblikk.

Det en julidag, en tidlig formiddag. Vi er
på Kreta, i Rethymnon by.
Kvikksølvet nærmer seg førti grader. Det
er bare en ting som gjelder: å komme seg
til nærmeste strand.
Det på vei dit jeg opplever ett av mine
gyldne øyeblikk, i fremmed land, blant
fremmede mennesker. Sammen med
reisefølget mitt står jeg i et vegkryss og
venter på ”grønn mann”. Sola steiker
så svetter renner. Varmen tar formelig
kvelertak på en.
Mens vi står der og venter, blir jeg
oppmerksom på ei dame på andre sida
av veien. Godt voksen, typisk gresk,
som vi sier, med sin sorte, side kjole og
hodetørkle.
Men det er hennes gode, runde, milde og
blide ansikt som plutselig får meg til å
føle slik godhet for henne, der hun står
med en pariserloff under armen. Ja, det
er slikt som skjer av og til.
En god lykkefølelse som kjennes i hjertet
eller i hodet, eller hvor nå lykkefølelsen
har sitt tilholdssted.
Hun er plutselig et medmenneske. Vi får
grønn mann og legger i vei, ut i krysset.
Godt Nytt for Gjerpen

Og der kommer hun vaggende mot meg,
lita og rund.
Og så har hun tatt retning mot meg. Og
før hun er fremme, har hun gitt meg et
strålende smil, med ei tann i manko, men
det er så bredt at de skrukkete kinnene
løfter seg og blir enda mer skrukkete. Og
så holder hun frem pariserloffen og vil
gi den til meg.
Jeg blir overrasket og overrumplet og
overveldet. I redsel for rød mann vifter
jeg avvergende med hånden. Jeg kan jo
ikke ta imot loffen hun skal ha til formiddagsmat.
Jeg smiler det beste jeg kan få til, rister på hodet og rekker å klappe henne
på kinnet før jeg redder meg i land på
fortauet.
Når jeg snur meg, har hun stilt seg
opp og betrakter meg. Så nikker hun
smilende to ganger og går hjem til sin
formiddagsmat.
Sola er ikke så påtrengende lenger. Men
jeg merker at jeg er varm innvendig, i
hjertet – eller – ja, innvendig.
Takk, Gud, for vakre morgenstunder….
Og formiddagsstunder. For de gyldne
øyeblikk.

Tekst: Kjell Skjærum
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DØD ER DØDEN!
Dette er den grensesprengene overskriften
over påske-budskapet.

LIVET HAR FÅTT
(EVIG) LIV!
-Til konfirmant-kull:
Vet dere ikke - at
det er ingen som dør på kirkegården lenger,
nå! - Svar : "hæ!?"
- Nei, etter den første
påske, er det ingen av de som er døpt til Jesus
Kristrus , -som dør i grava lenger! - Svar:
-"HÆ!?"
Påsken er grense-sprengende. Historien ender fantastisk.Jesus døde på korset, og stod
opp av graven- for at vi skal stå opp av vår.
Og det skjer ikke først på den andre siden
av kirkegården; det skjer alt her i tiden. Når
vi blir døpt, korsfestes vi med Kristus og
dør med ham, Rom. 6,3, vi dras til Golgata
- våre synder blir igjen hos ham på korset,
der Han soner dem i vårt sted - og vi reises
opp i oppstandelsen med Ham - nå og siden
; vår dåpsdag er vår påskedag! - Da begynte
vårt evige liv med Kristus! Vi er allerede
begynt å oppstå fra vår grav, og vi skal ikke
dø mer. "Hver den som lever og tror på meg,
skal aldri i evighet dø", sier Jesus (Johs. 11)
Tror du dette? spurte Jesus, og han spør
idag. Det er over vår fatte-evne at slikt går
an, men ufattelig flott å få tro det! For slik
ville Gud livet. Vi er ikke født for å dø.- Noen
ganger må vi rydde litt i vår tankegang og
vårt språkbruk: "Døden er en del av livet--"
- Nei! Det er ikke sant. Bibelen sier at døden
er en fiende av livet, den siste fiende.Da mennesket ble skilt fra Gud etter syndefallet, la
Gud oss under døden, - som en straff for, og
en begrensning av - det onde vi hadde blitt
en del av. Gud skapte ikke til død - det er
blitt slik ved vårt Guds-opprør. Gud skapte
egentlig til liv, evig liv, -og det er det Han har
begynt å gjøre på nytt i Jesus Kristus. Frelsens innhold er dette: Ved dåp og tro får vi
det evige liv tilbake - det som lenge var tapt.
Derfor måtte Jesus dø på korset. Våre synder
førte oss i døden. Nå måtte Han, som var
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uskyldig, sone for de skyldige - deg og meg.
Gud lar det være så, at det Jesus gjorde
på korset, gjelder for deg og meg. Det er
kjærlighet mer enn fortjent ! -nåde. Når vi
møter Jesus i hans ord til oss i Bibelen, og i
dåpen og nattverden - overtar han straffen
vår - den vi så rettmessig hadde fortjent for
de sår som ligger bak oss - og lar oss i stedet
ved troen være tilgitt og skapt på nytt, født
på nytt!- til det evige liv. - Så dør vi da ikke
på kirkegården mer- om vi ikke dør før vi
kommer så langt, slutter å tro!
Du gjør vel ikke det? 4-klassingen møtte presten i skolegården et annet sted i landet like
før jul; det var julegudstjenesten som skulle
forberedes. "Skal du til oss i klassen nå?"- "Ja,
vi skal snakke om julegudstjenesten, ikke
sant?" -"Å ja!- men du behøver egentlig ikke
komme for meg, for faren min tror ikke på
Donald eller Jesus, og det gjør ikke jeg heller! - Ha det!" Festlig replikk - men om den
var sann, dypt tragisk. Utfordringen vår er
at vi kan dø før vi når graven - av sult. Troens
liv fra dåpen får ikke næring; og uten næring
dør også det evige liv - og blir ikke evig, slik
det var tenkt.
Derfor samles vi til gudstjenester året rundt,
og særlig i våre gjentatte høytider: For at vår
tro, vårt evige liv, skal få næring av ordet opg
sakramentene fra Guds alter-bord, og bli evig.
Rett nok er det en rest igjen av den gamle
nød og død: Ennå svir lidelsen, og dødens
smerte. Men det er bare den siste rest, det
tomme skall som er igjen. Brodden er tatt
vekk. "Død, hvor er din brodd, død, hvor er
din seier? Gud være takk, som gir oss seier,
ved vår Herre Jesus Kristus!"
Vi vil ønske hverandre god påske- til tro
og evig liv - med den gamle påskesalmens
berømte vers:
-

Bøtt er brøden, død er døden!
Død er døden som syndens soldNå ligger graven - midt i Gudshaven
Midt i Gudshaven - i Jesu vold!

Bjarne Imenes
sogneprest

Godt Nytt for Gjerpen

Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø

Må snakke om pengemangelen i kirken

07.03.2012

Stortinget har vedtatt omfattende reformer
i kirken. Men reformene følges ikke opp
økonomisk.
Økonomien til kirken blir derfor et tema når
kirkens ledelse i dag møter Jens Stoltenberg
og Rigmor Aasrud.
Vi har ikke for vane å klage over manglende
bevilgninger, men denne gangen har vi ikke
noe valg. Statsbudsjettet 2012 var en så stor
skuffelse, at vi er nødt til å si fra, uttrykker
Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø.
Aller helst ville Lindø bruke hele møtet til å
snakke om det kirken er og bør være opptatt
av, blant annet asylbarnas situasjon, klimaspørsmål og samfunnets verdigrunnlag i
forlengelse av 22. juli-erfaringen.
- Det blir nok også plass til det, men finansieringen av kirken vil dessverre måtte stjele
mye av tiden, beklager Lindø.
- Dette året har vist at folkekirken står
sterkt og har en viktig plass i samfunnet. Vi
er opptatt av å forvalte våre kjerneverdier
som nestekjærlighet, menneskeverd, fredsspørsmål og miljøspørsmål. Det er derfor
forstemmende at vi samtidig må bruke en
sjeldent viktig anledning til å klage over
manglende bevilgninger.
Lindøs bekymring skyldes politikernes manglende oppfølging av to store og omgripende
reformer: Kirkeforliket og Trosopplæringsreformen.

Godt Nytt for Gjerpen

Stortinget vedtok i april 2008 å endre forholdet mellom kirke og stat, også kalt kirkeforliket. Etter planen skal kirkeforliket utløse
endringer i Grunnloven i 2012 og innleder
dermed en av de største samfunnsreformene
i moderne tid.
- Kirkens rolle blir endret med gjennomføringen av kirkeforliket, og vi har ikke fått midler
til denne store omstillingen, fortsetter Lindø.
Kirken har i dag mer enn 3,8 millioner registrerte medlemmer spredt over hele landet.
For kirken innebærer forliket et behov for
tettere dialog med medlemmene, det være
seg medlemmer som har et aktivt forhold til
kirken i det daglige og medlemmer som søker
til kirken under høytider eller markering av
merkedager og livsriter.
Mange av kirkens medlemmer er blitt klar
over at de har stemmerett ved valg i kirken,
men hva stat-kirke-reformen innebærer, er
ikke like godt kjent.
- Det kan skape utrygghet, mener Lindø. - Befolkningen som helhet må få god informasjon
i forbindelse med en så omfattende reform
av staten. Og de som tilhører kirken, må få
trygghet for at kirken fortsatt skal være der
for dem, understreker Lindø
Forut for kirkeforliket vedtok Stortinget
Trosopplæringsreformen, som innebærer en
overføring av trosopplæring fra skoleverket
til menighetene. Reformen skulle gjennomføres i løpet av en tidsperiode på fem til ti år.
Med reformvedtaket fulgte en opptrappingsplan som innebar at man i 2013 skulle nå en
årlig finansiering på 250 millioner kroner,
som i 2012 betyr 350 millioner kroner. I
årets statsbudsjett er finansieringen på 203
millioner.
- Vi opplever spriket mellom lovede og reelle
bevilgninger som alvorlig, og med en slik
underfinansiering blir vårt oppdrag svært
vanskelig å fullføre, sier Lindø.
- I gjennomføringen av denne reformen har
politikerne sviktet, påpeker Lindø. Nesten en
kvart million barn og unge tilhører menigheter som ikke mottar tilskudd til reformen, og
i bispedømmene Stavanger og Nidaros venter
nesten halvparten av menighetene på midler.
Kirken har kommunisert sin bekymring
bredt over landet og ser frem til å møte forståelse fra politisk hold på møtet i dag.
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DagligData as
Kommunikasjon med tegn!
Besøk oss på internett:
www.dagligdata.no

epost@kristeligbokhandel.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
Blomquist

autorisert innstallatør

Mælagaten 1, 3716 Skien Tlf. 35 52 28 18

FLISLEGGINGSFIRMA
Vidar Reiersen

Peis og flisarbeider

Tlf 35 59 04 11 - Mob: 94 15 57 70

Gjermundsen
Kunst & Rammer

Luksefjellvn. 201 Tlf. 35 59 03 89 Mob:917 96 078

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

GRAVSTEINER

Trenger du hjelp til maten?

Prøv vår cateringavdeling:
Lekker ferdigmat til alle anledninger!
Også stort utvalg i
allergi - og økologiprodukter

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

Jan Eriks Transport
v/Jan Erik Grini. 3716 Skien

RISING

Telefon 35 90 58 20

Tlf. 35 52 41 29 – 47 86 11 86
• Skapbil m/løftelem • Flytting• Oppdrag for private

Leif Olav Olsen

Begravelsesbyrå
Skien tlf. 35 54 17 17
Hele døgnet

Støtt annonsørene de støtter oss
Godt Nytt for Gjerpen

Kverndalsgt. 6, 3717 Skien
Tlf: 35 90 57 90 - Vakttlf: 90 95 00 35
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4417 Menighetsbladet

2610.26.06174

Gjerpen Menighet
Håvundvegen 5
3715 SKIEN

Slekters gang
Døde i Gjerpen

Døpte i Gjerpen

Aase Holtmo
Rolf Bang
Leif Isachsen
Reidun Berge
Gunda Gro Aasen
Jens Olaf Kjær
Signe Andreassen
Vårlid Eriksen
Finn Torbjørn Nilsen
May-Britt Thorp Larsen
Eva Tallaksen
Helge Tallaksen
Jorunn Bergljot Hegle
Anders Kristian Lydhus Fjeld
Harda Pavelsen
Rigmor Lillian Thorsen
Martin Holt
Oddgeir Johan Knutsen
Sonja Lunde

Mats Larvoll Haugstoga
Frida Baugerød
Kristine Førsund
Leah Victoria Solheim
Julie Jensen
Niklas Leines Fritzen
Marta Straand Gjerden
Angelica Mari Karlsen
Nathaniel Staulen-Holst
Simen Berge
Erle Svalastog Haakonsen
Eskil Carlsen Holm

Døpte i Valebø
Synne Lia

Gjerpen menighet har søndagsskole
annen hver torsdag i partall ukene.

Vi starter med middag kl. 17 og går i grupper etterpå til kl. 19.
Det er to grupper som har seprerate grupper.
Det er en for de som er fra 3-6 år. Det er en gruppe fra 6 år og oppover.
Vi bruker søndagsskolens pedagogsike opplegg sprell levende. Det er et opplegg som passer
godt for barna.
Barna blir kjent med mange av de spennende bibelfortellingene samtidig som vi leker og
lager ting.
”Fortell litt mer da” var den første kommentaren etter at vi hadde hatt om Moses som ble
reddet av Faraos datter.
Alle barn er velkommen til å bli med. Det er plass til flere barn.
Karin Fjose Olsen
Kateket
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S

e en liten omtale side 14 og 15

Godt Nytt for Gjerpen

Skauen
kristelige skole

Bli med på
Pilegrimsreise
til det andre
Hellige Land.

Tur i Paulus og Johannes spor i
Lille-Asia.

28/9 – 5/10 2012.

Reisel: Bjarne Imenes, Svein
Lindebø og Bjørnar Gundersen.
Egen brosjyre er utarbeidet.
Den får du enten hos reiselederne,
på vår internettside eller
kontakt oss så sender vi den
gjerne.

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

10-årig kristen grunnskole for hele Grenland, noe for ditt barn?
Ta kontakt for mer informasjon.

Tlf: 35505400
Mail: skauen.skole@delk.no
www.delk.no/

Vi støtter lokale lag og
foreninger
En aktiv lokalbank
som bryr seg

Telem ark
Telefon: 02610
Mobilbank: m.sparebank1.no

www.sb1telemark.no
post@sb1telemark.no

Wattenberg
Alt innen landbruk
stor butikk med assortert utvalg

Wattenberg

K-Konsult
Bensindrift AS

DEKK& FELG,TILHENGERUTLEIE OG BILVASK

Tlf 35523020
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Sprell levende unger på Menighetshuset
14

B

esøk ”Torsdagsklubben” på
Menighetshuset og skriv litt
om den, lød ordren. Og som befalt,
så gjort. For en opplevelse det
ble! For en opptur, som det heter!
Makan!

J

I

dag har de fått hjelp av Bjørn Erik Høgset til å servere suppe. Med tunga ut av
munnen balanserer de små seg tilbake på
plass, men greier ikke å unngå at de etterlater seg små, røde dammer og enkelte
loffeskiver på gulvet.

eg er ikke mer enn innenfor
døra før en tre, fire førskoleunger er rundt meg med store øyne og
latter i stemmen: ”Hvem er du’a?”
”Ska’ du by’ne her, eller? ”Det
burde du, det er gøy her, altså!
Og så farer de videre. Det store,
åpne gulvet i menighetssalen er
en utfordring for små, raske føtter.

I

nne i salen møter duften av
nykokt tomatsuppe og egg meg.
Langs østveggen er tre langbord
dekket med suppeboller, glass og
mugger med rød og gul saft. Unger,
mammaer, pappaer, besteforeldre
og til og med en oldefar har sikret
seg plass og sitter klare med skjea
i handa.

S

å ønskes vi velkommen til
”Søndagsskolen på torsdag”,
for det er det ”Torsdagsklubben”
er - søndagsskole, forteller Karin
Fjose Olsen som er leder sammen
med Hjørdis Follaug.

M

en som de koser seg! Storkoser seg!
Og når jeg spør dem hvorfor de er
med på ”Torsdagsklubben”, får jeg klare
tilbakemeldinger: ”Jeg eellsker å lage
ting!” ”Vi får så god mat her!” ”Det er så
gøy å springe!” ”Det er kristent her, altså!”
Og da er vel det meste sagt.

N
V

i bruker et opplegg utarbeidet
av Søndagsskolen som heter
”Sprell levende”. Den første halvtimen spiser vi sammen, så deler
vi oss i ei førskolegruppe og ei
skolegruppe og har forskjellige
aktiviteter tilpasset aldersgruppene, orienterer hun videre

år suppa er fortært, gjør vi flere forsøk
på å få til et gruppebilde, men å få
tretten unger og to ledere til å rette oppmerksomheten mot fotografen samtidig,
er en større utfordring enn forventet. (Jfr.
Resultatet.)

S

å bærer det ned i underetasjen, de
små til ”bomberommet” sammen med
Karin, og de store til peisestua sammen
med Hjørdis. Her er det utdeling av nødvendig materiell, sang og opplæring. I dag
er det takknemlighet som er tema. For-
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tellingen om de
ti spedalske er
sentral. Inne hos
de minste vrimler det. Det skal
klistres og limes,
det skal pekes
og fortelles, det
skal sammenliknes og det skal
dultes litt. Noen
har et romslig
fang å sitte på.
Det føles trygt.

-

Ja, vi
er avhengig
av at de minste
har med seg en
voksen, medgir
Karin. Det har
vi alle sammen
nytte av.

O
-

g det blir bekreftet.

Navn på fellesbildet
Øverste trappetrinn: Karin, Linea, Solveig, Andrea, Erik,
Håvard, Hjørdis
Mellomste trappetrinn: Oliver, Sander, Filip, Elian???
Nederste trappetrinn: Håkon, Elisabet, Anna, Karine

Vi voksne koser oss
når vi ser hvordan ungene våre trives.
Det er sjelden det er vanskelig å få dem
med på ”Torsdagsklubben”, forteller en
mamma. - I tillegg har vi voksne det hyggelig sammen også.

-

Jeg ser på dette arbeidet som
noe av det beste i menigheten vår, sier
en pappa. Det er viktig at ungene lærer
om Jesus fra de er små. Og her går lek og
læring sammen i skjønn forening. BRA!!

O
S

g det kan være en passende avslutning.

å ubemerket som mulig forlater jeg
”Torsdagsklubben”, en gjeng sprell
levende unger.

M
O
J

ette er de, glade er de, kvitrer gjør de.
g når jeg sitter i bilen, kjenner
jeg at det ”kvitrer” i meg også.

eg er blitt smittet!!

Kjell Skjærum
Tekst og foto
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Vi er som mennesker forskjellige, men
alle har noe positivt å bidra med!

B

irger Venheim var leder av menighetsrådet fram til 31.10.2011. Han
hadde da vært leder i 2 år. Jeg tok en
prat med Birger om hvilke erfaringer
han høstet i rollen som leder. Hans
kone Anastasia og Birger tok vel i mot
meg i huset i Løbergveien i Gjerpen.

E

n liten digresjon - maken til utsikt
skal du leite lenge etter! Men i
denne omgang var det spørsmålet mer
om innsikt – og mindre om utsikt.

H
16

vordan ser du tilbake på tida som
leder av menighetsrådet?

D

et var en interessant og givende tid.
Det var hyggelig å bli godt kjent
med staben og også komme nærmere
inn på andre medarbeidere i menigheten. Det var i tillegg en krevende tid
med mange utfordringer på ulike felt.

H

vordan var det å starte opp i denne
rollen?

D

et var overraskende å bli valgt som
leder. Det er menighetsrådet som
velger leder og jeg hadde ikke sett for
meg den rollen. Jeg følte i starten at
jeg ikke hadde god nok oversikt. De
første 2-3 månedene jobba jeg mye for
å få oversikt over de ulike oppgavene.
Jeg ble positivt overrasket over hvor
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mange mennesker som er med i menighetsarbeidet på ulike områder.

M

enighetsrådet har mange praktiske og økonomiske saker til
behandling. Hvordan likte du det?

I

en organisasjon som menigheten er,
vil det være mange ulike saker som
må håndteres. Slik er det bare og store
og små saker må løses på best mulig
måte.

V
J

ar arbeidet i menighetsrådet som
forventa?

eg har vært med i menighetsrådet
før, så jeg visste stort sett hva det
innebar. Min erfaring var at lederoppgaven tok mye tid.

H
på?

vilke områder og saker synes du
menighetsrådet nå bør legge vekt

D

et har jeg ikke lyst til å mene så
mye om, da jeg vil nødig bli oppfattet som en syvende far i huset. Men jeg
vet jo at det er en del viktige saker på
gang som vil bli videreført. Det gjelder
trosopplæringsarbeidet, ny liturgi og
menighetsutviklingsprosjektet hvor
Menighetsfakultetet er med.

D

u har fortsatt flere oppgaver i menigheten. Hvordan er det å ikke
kunne bestemme lenger?

D

et er godt å kunne overlate det til
andre. Jeg har også inntil videre
ansvar for økonomiarbeidet. Det er fortvilende å se at inntektene har sviktet
noe samtidig som kostnadene har økt.
Tidligere år har regnskapet stort sett
gått i balanse, men i 2011 ble det et
betydelig underskudd – dessverre.

innsats i barne- og ungdomsarbeid
er økt – og det er veldig gledelig. En
annen sak jeg vil nevne er det gode
samarbeidsklimaet mellom staben og
menighetsrådet.

A

v praktiske ting kan jeg nevne at
vi fikk bukt med vannlekkasjer
i kirken. Skada takstein ble byttet,
undertak og loftsluker ble reparert.
Vannskader har ført til at maling inne
i kirken har flasset av enkelte steder.
Når vannlekkasjene nå er stanset, bør
veggene innvending bli bra etter et
malingsstrøk eller to. Prosjektor er på
plass og brukes i gudstjenesten. Gudstjenestedeltakerne kan nå følge liturgi,
salmer og bibeltekster på frontveggen
i kirken.

H

vilke gode erfaringer tar du med
deg videre fra arbeidet i menighetsrådet?

V

i er som mennesker forskjellige,
men alle har noe positivt å bidra
med. Det gjør at arbeidet glir greit og
det gir lyst til å stå på videre. Jeg vil
derfor benytte anledingen til å takke
alle medarbeiderne for alt det positive
de bidrar med.

V

i vil med dette takke Birger for
hans store og gode innsats som
leder av menighetsrådet! Birger har
som nevnt fortsatt viktige oppgaver i
menigheten. Kommer du til gudstjeneste er sjansene store for å hilse på en
alltid blid og hyggelig mann – Birger !

Nils Terje Sneltvedt
Tekst og foto

F
I

ikk du gjennomslag for saker du
brant for?

menigheten har i fått til mange
aktiviteter i forbindelse med trosopplæringsreformen. Menighetens
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Tårnagenthelg for menighetens
3. klassinger

Lørdag og søndag 21. og 22. april 2012
inviteres alle landets 3. klassinger til
å være agenter for å løse oppdrag og
mysterier.

både agenttips og fortellinger som hjelper
dem å løse oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for både agentene og
for andre...

Gjerpen menighet inviterer denne helgen alle
3. klassinger til å være Tårnagenter i kirken.
I løpet av helgen skal oppdrag og mysterier
løses og kirken, tårnet og klokkene utforskes.
Barna bor hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag. Tårnagenthelgen arrangeres
i mange kirker i hele landet samtidig, og det
kan bli så mange som 10 000 Tårnagenter.

Englevakter
Vil du være Englevakt? En Englevakt er en
som er med og passer på barna noen timer
i løpet av helgen, en som kan være sammen
med gruppene på oppdrag eller stå på post,
hjelpe til med maten, m.m.

Kirketårn og andre hemmelige steder….
Kirketårnet er en skjult skatt for mange
barn. Det har vi lyst å gjøre noe med. Der
hvor det er mulig, vil barn over hele landet
klatre opp i kirketårn denne helgen. Mange
vil også utforske om det finnes andre hemmelige steder I kirken, som en kjeller eller
et annet skjult rom.

Påmelding

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene

18

Påmelding for barn og
Englevakter skjer på
tlf: 90859058
Hilsen,i all hemmelighet
fra
Tone og Kirsten
i Gjerpen menighet
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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

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

Luksefjell kapell

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:

Terje Herås

Tlf. privat 35 52 41 64

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 5 nr. pr. år
E-post:		
gjerpen.menighet@skien.kommune.no
Redaktør/layout:
E post
Redaksjon:

Kjell Lofstad
redaktor@kjell-lofstad.no
Kjell Øivind Skjærum
Bjarne Imenes
Synne Brandt

►►

Neste nummer av menighetsbladet kommer etter planen ut før Pinse

►►

Siste frist for innlevering av stoff er torsdag 3. mai 2012
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Gjerpen
menighet
har mange utfordringer.
En av de litt store dette året kommer dere nok sikkert til å høre
mer om i tiden framover.

Økonomisk var fjoråret for menigheten et vanskelig år. Det er ulike
grunner til det som jeg ikke har tenkt å dvele ved her. Etter flere
gode år økonomisk kom det er dårlig år i fjor, det gjør at budsjettet
for i år heller ikke bare er lystig.
Så

langt har menigheten penger på bok som gjør at vi har styringsfart, men enten må vi redusere kostnadene våre eller øke
inntektene våre.

Utfordringen er at menigheten vil mye og det er bra. Visjoner må
til, ulike satsinger må vi ha, men mye av dette må det penger til
for å få realisert.

Menighetsrådet ønsker ikke at gode formål skal bli satt opp mot
hverandre, det blir ulykkelige valg av sånt. Vi vet at vi må gjøre
noen vanskelige og tøffe prioriteringer, men samtidig kan vi med
god begrunnelse be om hjelp fra alle gode støttespillere.
Vi trenger glade og ikke minst trofaste givere, enten det skjer gjen-

nom kirkeoffringer, givertjeneste, bruker giroen som følger med
bladet, sponsing, annonser eller andre typer gaver.

Gjennom året håper vi du vil møte gode og vel begrunnede utfordringer til å være med å støtte satsingene i Gjerpen menighet.
Enten det heter trosopplæring, konfirmantarbeid, gudstjeneste
fornyelse eller hvilket navn det bærer.

Med vennlig hilsen

Terje Hærås

på vegne av menighetsrådet

