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Konfirmasjon
I Gjerpen Kirke

Søndag 26 august og 
øndag 2 september

Se intervju med 3 av konfirmantene på side 4, 5 og 6
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Valebø kapell

Gjerpen kirke
Gudstjenester

02.09	 kl.13.30(merk	tiden)		Gudstjeneste	med	konfirmasjon.	Imenes.	Offer.	
23.09	 Gudstjeneste.	Lindebø.	Gullkonfirmantene.	Offer.	
21.10	 Gudstjeneste.	Lindebø.	Offer.	
02.12	 Gudstjeneste.	Lindebø.	Offer.	

26.08			 kl.10.30		Gudstjeneste	med	konfirmasjon.	Lindebø.	Offer.	
	 kl.12.30	Gudstjeneste	med	konfirmasjon.	Lindebø.	Offer.	
02.09		 kl.11.00		Gudstjeneste	med	konfirmasjon.	Imenes.	Offer.	
09.09	 kl.11.00		Gudstjeneste.	Lindebø.	Dåp..Offer.	
16.09	 kl.11.00		Gudstjeneste.	Imenes.	Nattverd.	Offer.	
23.09	 kl.11.00		Familiegudstj.	6-årsbok.		Dåp.	Offer.	
23.09	 kl.	19.00	(merk	tiden).	Sangkveld	med	”Gladsang”.
	 	 	Kirsten	H.	Eliassen	og	Kjell	Frigstad.	
30.09	 kl.11.00	Gudstjeneste.	Thor	Hesselberg.	Nattverd.	Offer.	
30.09 Kl.19.00  Konsert. 
07.10	 kl.11.00		Gudstjeneste.	Imenes.	Dåp.	Offer.	
14.10	 kl.11.00		Fellesgudstjeneste	i	Borgestad	kirke.	Abrahamsen.	
21.10	 kl.11.00		Gudstjeneste.	Imenes	Nattverd.	Gullkonfirmantene.	”Gladsang”.	Offer.	
28.10	 kl.11.00		Gudstjeneste	med	presentasjon	av	nytt	konfirmant-kull.	Lindebø.	Offer.	
04.11	 kl.11.00		Allehelgensgudstjeneste.	Margrethe	Holmeide.	Nattverd.	Offer.	
11.11	 kl,19.00	(merk	tiden)	Ung	Messe.	Konfirmantene.	Lindebø.	
18.11	 kl.11.00	Gudstjeneste.Imenes.	Dåp.	Nattverd.	
18.11 kl.19.00 (merk tiden) Konsert 
25.11	 kl.11.00	Familiegudstjeneste	v.	Barnekor-helgen.	Imenes.	Offer.	
02.12	 kl.11.00	Kirkeårets	famlie-nyttårsgudstjeneste.	”Lys	Våken”.	Imenes.	Dåp.	Offer.	

Hei!

Det kan være greitt å opplyse om at Høstmarkedet går av stabelen 20. okt.

- og at det vil bli salg av Diakoniens "Lukelodd" fra ca. 15. aug. 

I år er det ikke skrapelodd, men lodd hvor man åpner ei luke. I luka står 
det et nummer som forteller om man har vunnet eller ikke. Inntektene går 

til det diakonale arbeidet i menigheten. Vi oppfordrer menigheten til å kjøpe 
masse lodd. Det er spennende og fine gevinster!

Kjell S.=
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* Redaktørens tanker...............

Med de beste hilsner 
om masse energi og arbeidslyst 
denne høsten

	 redaktør

Så	var	høsten	der	igjen.	Etter	som	man	blir	
eldre	går	tiden	fortere	og	fortere,	føles	det	som.
Men	sannheten	er	vel	at	tiden	drar	oss	med	inn	
i	et	vannvittig	jag	etter	å	fylle	hver	time	med	
noe.	Vi	har	så	mye	vi	skal	rekke	,	men	glemmer	
at	noe	er	viktigere.	Nemlig	å	ta	vare	på	seg	selv,	
først	å	fremst,	dernest	sine	nærmeste.	Ingen	
er	tjent	med	en	oppjaget	og	stresset	person	i	
familien.
Nei,	ta	deg	tid	til	å	nyte	livet.	La	ingen	lure	deg	
til	å	tro	at	du	ikke	strekker	til.	At	du	gjør	for	
lite.	Den	sterkeste	annklageren	har	vi	i	oss	selv	
”Du	har	så	mye	du	skulle	ha	gjort”	hører	vi	
stemmen inne i oss si.
Sannheten	er	den	at	om	vi	tar	oss	tid	til	å	nyte	
livet,	i	form	av	å	gjøre	ingenting,	så	får	vi	det	
mye	bedre	i	alle	sammenhenger.
Ferietiden	er	over	og	vi	skal	i	gang	med	ar-
beidet	igjen.	Håper	at	ferien	har	gitt	oss	den	
energien	som	vi	trenger	for	å	være	glade	og	
positive	mennesker.
Når	det	gjelder	kirken	vår,	så	er	det	konfirma-
sjonen	som	står	for	døren.	Mange	konfirmanter	

ser	frem	til	denne	dagen.	Venner	og	familie	
samles	for	å	feire	konfirmanten.
Konfirmasjonen	er	knyttet	opp	til	dåpen,	man	
må	altså	være	døpt	for	å	kunne	konfirmeres.	
Så	kjære	lesere,	dere	som	er	berørt	av	konfir-
mantfeiring	,kos	dere	med	dagen!
Til	alle	oss	andre	lykke	til	med	livet.	Gjør	ting	
du	setter	pris	på,	og	kos	deg	så	ofte	det	lar	seg	
gjøre!!
Så	er	jeg	sikker	på	at	høsten	og	vinteren	blir	
en	innholdsrik	del	av	livet.	Om	ikke	”lenge”	så	
kommer	en	ny	vår,	og	kanskje	en	noe	tørrere	
sommer.
Det	er	fint	å	drømme	seg	bort	i	
blant......................	

Kjell Lofstad

Fra flommen i 2011
Det kom mer regn da
bildet er fra Siljanveien 1 km ovenfor Toras Hytte

Foto redaktør Kjell Lofstad
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Jeg har vært så heldig å få lov 

til å intervjue tre av årets 
konfirmanter. Det har ikke 
vært lett å oppspore dem i disse 
travle ferietider, men det har 
vært innsatsen verdt. Blide er 
de, hyggelige, fornøyde, reflek-
terte og ganske spente på resten 
av konfirmasjonstida.

De tre er Sara Eriksrød Selle, 
fra Eriksrød, tett opp mot 

de løvenskioldske skoger, el-
ler ”Bushen”, som noen liker å 
kalle det. (Vi har både elektri-
sitet og innlagt vann her oppe 
selv om det er så som så med vei 
for tiden.) Videre er det Cecilie 
Gløsmyr som bor på Petersborg, 
bare et par gode golfslag fra Ib-
sens Venstøp. Og sist, men ikke 

minst, Tobias Teigland, som bor 
på Frogner, med kjempeflott 
utsikt over Gjerpensdalen.

Hva har dere holdt på med i 
sommer?

Spilt fotball! komme det i kor 
fra Cecilie og Tobias. 

Vi vant B-mesterskapet for-
teller Cecilie oppglødd. 

Kjempegøy!

Så bra gikk det ikke for oss, innrøm-
mer Tobias. Det ble en uavgjort og 

tre tap. Men det var gøy likevel!

Jeg har kost meg med hesten min, 
smiler Sara, stelt den og ridd. 

Også har jeg vært leder for ungene på 
”Besteforeldre-leir” ute på Oksøya og 
på Normisjons generalforsamling i 
Stavanger.

Når jeg spør dem om hvorfor de vil 
konfirmere seg, har de klare svar.

Det er jo vanlig å gjøre det sier, 
Tobias. Jeg fikk innbydelse fra 

Gjerpen menighet, og jeg var ikke i tvil. 
Jeg har min tro, så jeg synes det ville 
være fint å lære mer om kristendom.

Foreldrene ville gjerne at jeg skulle 
konfirmere meg, sier Sara, men jeg 

ville det selv også. Jeg har vokst opp i 
en kristent miljø, så det blir helt natur-
lig, liksom. 

Jeg fikk velge selv forteller Cecilie. 
Føler det er riktig på en måte, og 

jeg ville det skulle være kristelig. Og 
jeg tror mamma og pappa synes valget 
var OK.

Men gavene, da skyter jeg inn, det 
er vel litt for gavene også?

De ser litt spørrende på meg. Ventet 
visst ikke et slikt spørsmål av en 

kirkens representant.

Joda, klart det blir all right med 
gaver, innrømmer de. 

Koselig med gaver naturligvis, men 
de er ikke det viktigste, tilføyer 

Sara.

Hvorfor valgt dere Gjerpen kirke? 
Det er mange andre som gjerne vil 

”konfirmere dere”.

Svaret er enkelt: alle tre er døpt der. 
Gjerpen kirke er nærmest, og Ceci-

lie har ei storesøster som er konfirmert 
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der attpå til, så det kunne ikke bli noe 
annet enn Gjerpen kirke.

Hvilke forventninger hadde dere til 
konfirmasjonsforberedelsene?

Det har jeg i grunnen ikke tenkt så 
mye på, sier Cecilie ettertenksomt. 

Men jeg håpet jo på at det skulle bli 
morsomt og lærerikt.

Også er det bra å være sammen med 
andre å lære noe sammen med 

dem, skyter Tobias inn.

Jeg har nok tenkt mest på selve kon-
firmasjonsdagen vedgår, Sara. Men 

vi skal jo på leir sammen også da!

Og den leiren gleder de seg gruu-
uusomt til alle sammen. Jeg håper 

virkelig at den kommer til å svare til 
forventningene.

Når jeg spør dem om selve konfir-
masjonsopplegget til nå, faller de 

i tanker. De er ikke helt sikre på hvor 
mange samlinger de har hatt og hvilke 
tema som har vært gjennomgått. ”- Det 
er så lenge siden, liksom.” Men de er 
enige om at de har lært om kristendom-
men om Jesus og Gud og sånn, og om 

kirken og gudstjenesten.

Men jeg tror ikke jeg har lært så mye 
nytt, sier Sara. Det håper jeg at jeg 

vil gjøre på Leiren.

Vi har også lært noe om hvorfor 
vi konfirmerer oss, skyter Cecilie 

inn, men det har ikke vært noen over-
raskelser. Vi har hørt om det vi har 
regnet med.

Ja, vi vet det meste fra før, men det er 
greit å høre det om igjen også. Det 

synes jeg i alle fall, sier Tobias.

EN ting er de VELDIG enige om alle 
tre: På de lange samlingene spiser 

de sammen, og da får de servert Taco. 
Det er TOPP det!!

Er det noe som har vært spesielt 
morsomt eller kjedelig?

Noen ganger er det litt kjedelig, inn-
rømmer de. Gudstjenesten er litt 

for lang, medgir Torbjørn, men ellers 
synes jeg ikke det har vært noe kjedelig.

Jeg synes det var utrolig fint å være 
bøssebærer, sier Cecilie. Tanken på 

at vi var med på å hjelpe barn og unge 
som er fattige og har det vondt, gjorde 
meg glad.
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Hvilke forventninger har dere til 
sommerleiren på Knattholmen?

De er enige om at det nok blir høyde-
punktet. Det artige er at de alle tre 

håper at de skal lære enda mer.

Det skal bli gøy å bade, sole seg og 
sparke fotball, også sier Tobias.

Ja, og bli enda bedre kjent med de 
andre konfirmantene istemmer 

Sara og Cecilie.

(Hvis det hadde vært noen værguder 
å be til, hadde jeg bedt om strålende 

vær de dagene!)

Hvordan skal dere feire den store 
dagen, da?

Jeg skal være med på den første guds-
tjenesten 26. aug., sier Sara. Vi skal 

ha gjester fra Vestlandet og spise Taco 
eller koldtbord på Aas bedehus. 

Vi skal ha selskapet i Maurtua bar-
nehage der mamma jobber, fortel-

ler Cecilie. Hos oss blir det koldtbord 
og masse gode kaker. Vi har mange 
frivillige som hjelper os å bake.

Vi skal feire hjemme i stua vår. Vi 
har ganske liten familie, forklarer 

Tobias. Mamma har valgt meny. Det 
blir noe ”biffgreier”, og det synes jeg 
er veldig bra greier. Jeg håper det blir 
fint vær og at ingen krangler. Da blir 
det koselig. Hvis noen vil, kan de gjerne 
holde en tale.

Taler, ja, er ikke det noe dere unge 
synes er noe forferdelige greier?

Neida, ler Cecilie, men jeg har sagt 
fra til mamma at hun ikke får lov 

til å begynne å grine. Det smitter så!!!

Jeg tror ikke det blir så mange taler, 
sier Sara, men det er helt OK om det 

blir noen. Det er jo ofte sånne skryte-
taler, og jeg er klar for noen ”godord”. 
Bestandig godt med litt skryt.

Ja, så sant, så sant, Sara. Godord 
skal vi være rause med. Og her har 

dere litt fra meg: Det har vært en fryd 
å prate med dere! Lykke til videre med 
forberedelsene og ”Den store dagen”. 
Og Gud velsigne dere masse i livet som 
ligger foran dere.

Kjell Øivind Skjærum

Creta, yndet reisemål for mange nordmenn.
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 475 ÅR 
 

Prestens hjørne

MED STATLIG KIRKESTYRE OPP-
HEVET VED GRUNNLOVSEND-

RING AV  21. MAI 2012 

                                                                        Hva kommer nå? 

Det er mye opp til deg, du som er et 
døpt kirkemedlem. 

Foreløpig vil vi merke lite til endrin-
gen i kirke-ordning.  Regjeringen 

i ”kirkelig statsråd” (der bare stats-
råder som var medlemmer av kirken  
kunne delta) er ikke lenger en del av 
kirkens administrasjon. Nå er det 
kirkelige valgte organer som sitter 
med mer ansvar, og skal f.eks. tilsette 
biskoper og proster, slik de tilsetter 
prester - og andre kirkelige ansatte. 
Men fremdeles lønnes prestene av 
statsbudsjettet - eller den delen av det 
som kalles  kirkebudsjettet, som er det 
samme som ”kirkeskatten ” i Norge; 
-sammen med den del av kommunenes 
budsjett som går til driften av kirken 
i kommunen v. kirkevergen. Alle andre 
trossamfunn enn Den norske Kirke 
får så et tilskudd pr. medlem som er 
tilsvarende. 

Ytre ordninger er viktige, men de 
er aldri avgjørende for en kristen 

menighets utvikling i verden. Slik sett 
registrerer vi at setningen i Grunnlo-
vens § 2 om at den evangelisk-lutherske 
religion forbliver statens offentlige 
religion, ikke lenger finnes - og er re-
dusert til: verdigrunnlaget forblir vår 

kristne og humanistiske arv -. Men det 
utgjør ingen levende forskjell, siden 
Høyesterett ved Børre Knudsen-saken 
på 1970-tallet slo fast at: -den norske 
stat i sin lovgivning ikke var forpliktet 
på Bibelens bud. Da forsvant meningen 
i grunnlovens gamle  §2.  Slik sett har 
man nå bare kommet etter og beskrevet 
forholdene mellom kirke og stat slik de 
er, og man ønsker de skal være. 

Ordningene bygger”hus”, kirken 
(menighetene) må selv fylle huset 

med liv. Og livet må alltid gå foran, 
når endringer skal gjøres - . Vi velger 
å tro at det er nettopp dette som har 
skjedd ved nevnte endring etter 475 år: 
Kirkens liv lar seg ikke lenger gjerdes 
inne av statlig, politisk overformyn-
deri. Det hørte en annen tid til, og er 
(var det kanskje også) prinsipielt for-
kastelig. Nå er det mye opp til kirken 
og menighetene å bruke sin økte selv-
stendighet  til å være kreativ i å nå ut 
med Guds ord og liv i samfunnet. Og 
til alle døpte medlemmer er den nye 
situasjonen en utfordring: Du må vise 
deg i kirken, -vise at du vil være med 
med ditt medlemsskap.I annet fall kan 
virksomheten bli redusert - og kom-
munen begrense midler for fremtiden. 
Ditt engasjement er med på å bestemme 
kirkens stilling fremover. Nylig måtte 
vi avslå et ønske om dåp i en av våre 
kirker - menigetsrådet har besluttet at 
gudstjenestene der skal reduseres ned 
til et minimum , -fordi det ikke kommer 
folk .Dette kan bli situasjonen flere 
steder - men vi tror og håper ikke det! 
- For ”hva skulle jeg gjøre uten Jesus?-” 
sa jenta, som hadde fått en bevisst tro 
under konfirmasjonstiden - og beholdt 
den siden gjennom livet, både i glede 
og sorg. 

Bjarne Imenes 
Sogneprest
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STORSALEN: Stor, lys og innbydende sal med 
plass til 120 personer,
varmepumpe, smartboard, internett, videoka-
non, barnestoler, piano
Det er også mulighet til å leie inn hjelp med 
matservering til f.eks. minnestund.
Pris: Storsalen m /kjøkken kr. 1500,- Prisen dek-
ker renhold og oppvask.
(Tillegg ved ekstra stor oppvask).
PEISESTUA: Lunt rom med sofagruppe, veleg-
net til selskap på 30-40 personer.
Piano, Smart Board, Internett, evt. også tilstø-
tende rom til peisestua på 25 m2
Pris: Peisestue m / kjøkken kr. 1000,- Prisen dek-
ker renhold og oppvask.
Dame–og Herretoaletter, stellebord på handi-
captoalettet, godt med garderobeplass.

TILRETTELAGT FOR BEVEGELSESHEMMEDE
Gjerpen menighetshus er tilpasset rullestolbrukere med en ny inngang, ny heis
og handikaptoalett. Menighetshuset har meget gode parkeringsmuligheter.

For leie: Kontakt Liv Jorånn og Bjørn Erik Høgseth mob 951 76 525

Trenger du gode lokaler til
Barnedåp, jubileum,

minnestund eller seminarer?

 

 

Gjerpen
Menighetshus
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* Mange tilbud i Gjerpen menighet
* I tillegg til jevnlige gudstjenester representerer møtene på bedehusene våre et godt sup-
plement for dem som ønsker å høre Guds ord. Programmene viser stor aktivitet og inneholder 
varierte tilbud.
* Siden de forskjellige styrene ikke har avsluttet arbeidet med programmene enda, har vi 
valgt å ikke gå i detalj på Sang- og Talekrefter. Vi oppfordrer dere til å følge med i avertissemen-
tene i avisene. 
* 
* PROGRAM FOR BEDEHUSENE
* 31. aug. Samlingsfest
* 20. sep. Samtalemøte
* 03. okt. Familiesamling.10 års jubileum SGK
* 18. okt. Samtalemøte
* 28. okt. NMS-fest
* 08. nov. Samtalemøte
* 29. nov. Samtalemøte
* 02. des. Årsfest. 
* 23. des. Gudstjeneste Sneltvedt bedehus
* 
* Venstøp bedehus
* 07. sep. Samlingsfest
* 29. sep. Formiddagstreff
* 14. okt. Møte
* 27. okt. Formiddagstreff
* 08. nov. 
* 15. nov. Sangkveld
* 02. des. Misjonsfest
* 14. des. Førjulskos
* 
* Aas bedehus
* 30. aug. Samtalemøte
* 08. sep. Samlingsfest
* 16. sep. Møte
* 30. sep. Samtalemøte
* 14. okt. Sangkveld med kor fra Drammen
* 19. okt. Damefest
* 21. okt. Misjonsfest
* 28. okt. Møte
* 02. nov. Mannsfest
* 11. nov. Møte
* 18. nov. Møte med nattverd
* 24. nov. Basar
* 02. des. Adventssamling
* 09. des. Møte
* 15. des. Grøtfest 
* 
* I tillegg kommer felles bibeltimer 13. sep., 25. okt. og 22. nov. og 
* Julesang i adventstid 6. des.
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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

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

Kommunikasjon med tegn! 
Besøk oss på internett: 
www.dagligdata.no

DagligData as

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

Blomquist      autorisert innstallatør
Mælagaten 1, 3716 Skien Tlf. 35 52 28 18

epost@kristeligbokhandel.no

FLISLEGGINGS-
FIRMA
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

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

GRAVSTEINER

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

Kverndalsgt. 6, 3717 Skien
Tlf: 35 90 57 90 - Vakttlf: 90 95 00 35Støtt annonsørene de støtter oss

BegRaVeLSeSByRå
Skien tlf. 35 54 17 17
Hele døgnet

Leif Olav Olsen
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Ved årsskiftet 2011/2012 ble første 
versjon av Elektronisk kirkebok 

(«eKirkebok») lansert. 13. juni ble en 
ny versjon av eKirkebok tatt i bruk. 
Denne inneholder mer funksjonalitet, 
og flere feil er rettet opp.

 Ved innføring av eKirkebok var det 
dessverre noen feil og mangler som 

har gjort det vanskelig å ta eKirkebok 
i bruk. Kirkerådet har stor forståelse 
for at disse problemene har medført 
merarbeid og tildels frustrasjon hos 
våre brukere. Dette beklager vi og 
setter alt inn på å rette feilene og et-
terkomme de innspill til forbedringer 
som er sendt oss. Vi takker alle som 
har tatt kontakt med vår brukerstøtte 
og bidratt til at eKirkebok kan bli en 
forenklet og samlet registrering av de 
kirkelige handlingene.

 Det arbeides kontinuerlig med for-
bedringer av eKirkebok. Vi viser til 

registersidens forside (register.kirken.
no) for detaljert informasjon om feil-
meldinger og andre oppdateringer.

 Ny informasjon om oppstart av eKir-
kebok

 Alle dåpshandlinger, innmeldinger 
og utmeldinger må som tidligere 

registreres i det elektroniske registret.

 ■NB: Dette kan nå bare gjøres i eKir-
kebok. 

Pålogging til eKirkebok gjøres fra 
register.kirken.no. Dåpshandlin-

ger, innmeldinger og utmeldinger kan 
altså ikke lenger registreres ved pålog-
ging til modulen «Medlemsregister» 
i register.kirken.no, men i modulen 
eKirkebok.

 Ikke dobbeltregistrere

Elektronisk kirkebok 
 Alle sokn kan for 2012 selv bestemme 

om de øvrige lovpålagte kirkebok-
opplysningene (konfirmasjon, vigsel 
og gravferd) skal registreres i fysisk 
kirkebok eller i eKirkebok. Det stilles 
altså ikke krav om at disse opplys-
ningene skal registreres både i fysisk 
og i elektronisk kirkebok. Men alle 
som har begynt å registrere de øvrige 
lovpålagte kirkebok-opplysningene i 
eKirkebok, kan fortsette med det der-
som man finner det ønskelig.

 Fornyings-, administrasjons- og kir-
kedepartementet vil i løpet av 2012 

fastsette tidspunkt for når alle skal 
benytte eKirkebok istedenfor fysisk 
kirkebok.

 Lokale fagsystemer

 eKirkebok er fortsatt ikke integrert 
mot de lokale fagsystemene (Kar-

dinal, LabOra osv). Men Kirkerådet 
prioriterer nå å tilrettelegge for to-
veis-integrasjon slik at man skal slip-
pe registrering av opplysninger både i 
lokalt fagsystem og i eKirkebok.

 
Nye innføringskurs

 Mange har tatt eKirkebok i 
bruk. Kirkerådet gjennom-

førte høsten 2011 kurs i innføring av 
eKirkebok i alle bispedømmer. Ca. 600 
brukere deltok på disse kursene. Det 
planlegges nye innføringskurs i alle 
bispedømmer høsten 2012.
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AS Mobile
Oscarsgate 3, 3724 Skien
Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01

Skauen 
kristelige skole

10-årig kristen grunn-
skole for hele Gren-
land, noe for ditt barn?
Ta kontakt for mer in-
formasjon.

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

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

Telemark
Telefon:  02610                                  www.sb1telemark.no
Mobilbank:  m.sparebank1.no       post@sb1telemark.no 

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 Gunder-

sen.

Egen brosjyre er utarbeidet.  
Den får du enten hos reisele-

derne, 
på vår internettside eller 
kontakt oss så sender vi den 

gjerne.

Wattenberg
K-Konsult 
Bensindrift AS

DEKK& FELG,TILHENGER-
UTLEIE OG BILVASK

Tlf 35523020

Wattenberg
Alt innen landbruk 
stor butikk  med assortert utvalg

Tåler å høre ALT! Sladrer 
ikke!
Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding 
på:
www.kirkens-sos.no
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FORELØPIG PROGRAM HØSTEN 2012 
FOR SNELTVEDT BEDEHUS

Fredag  31.08  19.00  Samlingsfest.Chris Millett
Torsdag 13.09  19.30  Bibeltime
Torsdag  20.09  19.30  Samtalemøte
Onsdag  03.10  19.30  Familiesamling.10 års jubileum SGK
Torsdag  18.10  19.30  Samtalemøte
Torsdag  25.10  19.30  Bibeltime
Søndag  28.10  18.00  NMS-fest
Torsdag 08.11  19.30  Samtalemøte
Torsdag 22.11  19.30  Bibeltime
Torsdag 29.11  19.30  Samtalemøte
Søndag 02.12  18.00  Årsfest. Tor Bringaker
Søndag 23.12  11.00  Gudstjeneste Sneltvedt bedehus

Dette er et foreløpig program for Sneltvedt bedehus. Sneltvedt Normisjon samarbeider 
med flere normisjonsforeninger i distriktet - blant annet om bibeltimene. Nærmere detaljer 
om bibeltimene kommer i program som vi utarbeider i august. Vi forsøker også å få til en 
kulturkveld på høsten.

Grønn var min barndoms dal' l alle 
fall slik jeg husker den nå, bort 

imot åtti år seinere. Dal'n er en liten, 
trang arm av Gjerpensdalen, mellom 
Lagmannshøgda og Nordre Frogner. 
Den har ikke engang fått et eget navn 
på kartet, men den er der.

Her tilbrakte jeg mye av barndom-
men min, i alle fall de første åra 

jeg gikk på skolen, den gangen den 
historiske korrektheten til selv den 
minste detaljen i Bibelen aldri ble 
trukket i tvil. I denne dalen ligger 
hele min barndoms bibelhistoriske 
geografi utstrakt på noen få mål jord 
som er nesten like mye loddrett som 
vannrett. Ja, så liten og trang er den 
at jeg måtte bruke de samme area-
lene om igjen flere ganger, ettersom 
historien skred fram. Dal'n har måt-
tet gi plass Edens have, Sinai berg, 

Babels tårn, Helvete, Den brennende 
tornebuska, Nilen med Moses og alle 
de stedene og personen vi lærte om i 
vår bibelhistorie.

Jeg vet ikke om de lærer om den 
slags ting på solen nå, og det er 

vel ikke alle hos hvem bibelhistoriens 
fortellinger sitter så fastspikret, eller 
det var kanskje bare meg som måtte 
ha slike geografiske knagger å henge 
historien på for å få den til å sitte? I 
alle fall, Dal'n ligger der ennå den.

Det var mange år, kanskje borti-
mot femti, jeg ikke besøkte den. 

Allikevel kan jeg ikke tenke på Dal'n 
uten at jeg tenker på Det gamle tes-
tamentets fortollinger, og det er for 
så vidt umulig å tenke seg Bibelhis-
torien også uten å se for seg Dal'n. 
Begge deler var like naturlige og 

BIBELHISTORIA I DAL'N
Skrevet av Karl Magnus Lura 
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virkelige for meg, og uløselig knyttet 
til hverandre.

Dal'n var en del av et gårdsbruk. 
Trang og bratt og nærmest ubru-

kelig til moderne drift, så den ble 
stort sett bare benyttet som beite om 
sommeren, Men om vinteren var det 
et yrende liv der av unger mede ski og 
kjelker, for her var det bakke av alle 
vanskelighetsgrader. Nå blir den vel 
neppe brukt til noe, i alle fall ikke om 
sommeren. Sist jeg var der, var den 
veldig gjengrodd, men jeg fant dem 
igjen, stedene hvor Goliat måtte bite 
i gresset for den lille Davids stein-
stynge, eller hvor David spilte harpe 
for den tungsindige kong Saul, eller 
for så vidt da den samme David, da 
som konge, sendte Urias ut i krigen 
for å få fri adgang til Batseba's seng 
og alle de andre stedene. Jeg kan 
påvise stedet der Abraham skulle gå 
for å ofre sønnen Isak, og jeg har spist 
manna i Moses' fotefar.

Jeg har ofte litt problemer med kro-
nologien, med hva som var først 

og hva som kom deretter; men Edens 
hage er tindrende klar. Den var det 
aller første og lå på vestsida av Dal'n. 
Tvers over for det som seinere skulle 
tjene som Smal berg. Den har fått 
ligge for seg selv, og ikke vært arena 
for andre hendelser i min bevissthet.

Her opplevde jeg Kain og Abels of-
ferbål, og jeg syns ennå jeg kan 

se den sure røyken

Fra Kains offerbål, som la seg langs 
dalbunnen, mens Abels røyk stod 

rett til himmels som en stråle. Føl-
gene av dette kjenner vi jo alle; det 
første misunnelsesmordet var begått. 
Verden var i gang! Kain ble utvist 
fra det gode selskap og drog langt 
bort og ektet hedenske kvinner. Hvor 
han reiste aner jeg ikke, men jeg tror 
han forsvant bortover mot Frogner 
eller Brekke og der. Her så jeg også 

Adam og Eva ved epletreet. Slangen 
lå på bakken og åt støv, slik slanger 
den gang skulle gjøre, og de to arme 
synderne, Adam og Eva, stod med ned-
slagne blikk og en dårlig samvittig-
het som lyste ut av holdningen deres, 
mens Herrens vrede skylte over deres 
syndige hoder,

abraham var nomade og han grei-
de jeg ikke å holde innenfor om-

rådet. Han flakket rundt med sauene 
sine, sammen med Sara og trellkvin-
nen Hagar. I dette følget var Lot og 
hans hustru, hun som ble til saltstøtte 
da hun snudde seg for å se på utslet-
telsen av Sodoma og Gomora. I tillegg 
til disse menneskene hadde Abraham 
en hær på 318 mann. Dette tallet står, 
av en eller annen uforklarlig grunn, 
brent fast i hukommelsen min.

Den store sorgen for Abraham var 
at Sara ikke greide å bli frukt-

sommelig og skaffe ham en sønn. 
Dette plaget Abraham og han snakket 
med Gud om det og fikk tillatelse til 
å få unge med Hagar, trellkvinnen, 
Dette ordna seg greit, og ungen kom, 
Men Sara ble sjalu og sur, og jaga 
Hagar og guttungen på dør.

Nå viste det seg at Sara allikevel 
kunne få barn, og i en alder av 

90 år, skjenket hun Abraham en sønn 
som fikk navnet Isak. Det ble veldig 
gildt, og Abraham ble lei seg da han 
fikk ordre fra Gud om å ofre gutten. 

Men heldigvis ombestemte Gud 
seg, han skulle bare prøve Abra-

hams lydighet, og Isak fikk leve. Han 
ble jo seinere stamfaren til det Israel-
ske folket.

Fra nå av holdt slekta seg i Dal’n. 
Isak gifta seg med Rebekka og de 

fikk sønnene Esau og Jakop. Esau 
var lodden over hele kroppen, mens 
Jakop var pen og ble derfor gullgut-
ten til Rebekka. Hun ville at han 
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skulte arve alt, til tross for at han var 
den yngste av de to. Isak holdt på sitt, 
at Esau, som eldstemann skulle ha 
førstefødselsretten og arve ham.

Da Isak ble gammel!, ble han blind. 
Esau var ikke så interessert i før-

stefødselsretten, så han bytta den bort 
til Jakop for en rett linser. Og Rebekka 
og Jakop narra Isak ved at Rebekka 
sydde saueskinn på armene til Jakop, 
slik at den blinde lsak skulle tru at det 
var Esau han velsignet. 

En stund etterpå oppdage lsak at 
han var blitt narra, men da var det 

gjort og for sein å forandre.

Etter hvert måtte jo Jakop ha seg 
en kone også, for å skaffe seg et-

terkommere.

For å få det, måtte han jo ut or Dal’n. 
Den trofaste tjeneren Elieser ble 

sendt av går de til onkel Laban som 
hadde to døtre, for å fri. Men saken 
var ikke så enkel, Jakop måtte arbeide 
for Laban i sju år for å få Rakel. Hun 
var den gjeveste, men da de sju åre var 
gått, fikk han bare Lea. Så måtte han 
på,n igjen da, og jobbe i sju til før han 
endelig kunne dra hjem til Kanaan 
med begge to. Nå begynte etter hvert 
ungene å komme.

Med disse to hustruene fikk Jakop 
tolv sønner. Jeg husker ikke nav-

net på alle, men det var i alle fall Ru-
ben, Josef og minstemannen Benjamin. 
De to siste var på en eller annen måte 
favorittsønnene, for de var sønnene til 
Rakel.

På grunn av denne favoriseringen, 
oppstod det sjalusi mellom søn-

nene. Det gikk særlig ut over Josef, 
han ble lagt for hat. En gang brødrene 
var ute med sauene, rant det over for 
Ruben. Nå skulle Josef tas og kastes i 
en brønn.

Nå var det slik at det ikke fantes 
noen brønn i Dal’n. Så for å få et 

troverdig åsted for de dramatiske hen-
delsene, måtte jeg flytte historien hjem.

Vi hadde brønn. Den var, riktignok 
av sikkerhetsgrunner, nesten gjen-

fylt, men dog allikevel, en til formålet 
brukbar brønn. Nå havna jo, til alt 
hell, ikke Josef i brønnen, men ble i 
stedet solgt som slave til noen han-
delsmenn som forsvant med ham bort 
imot Gjerpenhavna, hvor Potifar og 
kona bodde.

Da brødrene kom hjem til foreldre 
hadde de med kjortelen til Josef. 

Den hadde de søla til med saueblod 
og så fortalte de at han var blitt drept 
av ville dyr. 

Der hvor den lille Dal’n ender og går 
over i selve Gjerpensdalen, ligger 

Egypt. Her er det ei lita slette hvor isra-
elittene bodde under sitt fangenskap. 
Oppe på As bodde Farao. En kloakk- og 
overvannsrenne som under gunstige 
nedbørsforhold kunne svulme opp til 
en liten bekk, fungerte som Nilen. Den 
er lagt i rør nå. 

Her var det Faraos datter fant Moses 
i en kurv. Moses fikk en fin oppdra-

gelse av Faraos datter. Hvordan han 
kom tilbake til sine egne, lsralittene, 
vet jeg ikke, men han ble jo lederen 
deres som førte dem ut av fangenskapet 
hos egypterne. Jeg husker at de varslet 
hverandre, da de skulle rømme, ved å 
smøre saueblod på dørene. 

Det var den første påsken. Jeg kan 
også huske; da de var kommet et 

stykke av gåre, at de skjønte at Faraos 
soldater var i hælene på dem. Da rakte 
Moses staven sin utover havet så van-
net delte seg og lsralittene kunne gå 
tørrskodde over. 

Da forfølgerne kom og skulle over, 
kom vannet tilbake og alle de 

egyptiske soldaten drukna. Her hadde 
jeg ikke noe vann jeg kunne bruke som 
Dødehavet, så her måtte jeg bruke rein 
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tørr fantasi.

Nå var lsralittene på vei mot ”Det 
forgjettede land”, Kanaan. Men 

det var langt å gå, og de både sulta og 
tørsta. Da var Moses der med staven 
sin igjen. Han slo på fjellet med den 
og det kom vann rennende ut. Det var 
riktignok ikke noe fjell i Dal’n men 
det kom nå vanen likevel. Når de ble 
sultne, måtte de stå tidlig opp, da fant 
de mannaen som lå som rim på bakken. 
Jeg har selv sett den rett neden for 
”Petra Lund” tidlig en morra.

Men lsralittene hadde ennå lang vei 
før de nådde fram til ”Det forgjet-

tede land”.

Gjennom ørkenen, hvor de hadde 
reist opp en ”kobberstange” som 

de syke måtte kikke på for å bli friske. 
Moses hadde mye arbeid med å holde 
orden på lsralittene mens de var i ør-
kenen. Til det fikk han hjelp av broren 
sin Aron. Han stamma.

Endelig kom de fram. Rett under 
Sinai berg, det som vi til daglig 

kalte Bratta, slo de seg ned. Da de 
hadde vært der en stund, gikk Moses 
opp på Sinai berg for å treffe Gud Han 
ble veldig lenge der oppe, for de skulle 
jo skulle jo hogge inn ”De ti budene” 
i noen steintavler. Isralittene ble vel-
dig utålmodige og Aron greide ikke å 
holde orden på dem. De trodde Moses 
og Gud hadde gått fra dem. De samla 
sammen gullringene og gullsmykkene, 
og så laga de en kalv som de tilbad og 
dansa rundt. 

Dette holdt de på med da Moses kom 
tilbake. Han blei så rasende at han 

kaste steintavlene han og Gud hadde 
streva og meisla inn buda på i bakken, 
så de gikk i knas.

Da Moses hadde fått skikk på lsralit-
tene igjen, måtte han opp på Smal 

igjen og lage nye tavler med bud på. Da 
han kom ned igjen, satte de opp et stort 

telt som de kalte for ”Tabernaklet”. Det 
var templet deres. Der var det tre rom; 
et stort som tolka hadde lov å være i, et 
mindre, det hellige, der prestene skulle 
være, og et enda mindre, det aller hel-
ligste, der skulle bare yppersteprestene 
være. Der stod ”Paktens ark”, en fin 
kiste med gullengler på. Her lå stein-
tavlene med de ti buda.

Utover det er det bare spredte ting 
jeg kan huske. Allikevel husker 

jeg, og kan påvise stedet der Noa bygde 
arken, men jeg kan ikke huske at van-
net steig. Daniels løvehule husker 
jeg også Den lå ikke langt fra der jeg 
tidligere hadde plassert Paradiset, 
og midt i Dal’n ble det seinere så mis-
lykkede ”Babels tårn” reist. Det var 
godt at det forsvant, for det var som 
sagt trangt om plassen der borte, så 
jeg måtte utnytte området godt og til 
dels drive litt ”gjenbruk” når jeg følte 
det var blitt litt avstand i tid mellom 
begivenhetene. Helvete hadde jeg også 
et bestemt sted til. Der var det ingen 
annen virksomhet. Det var et mørkt 
og lite innbydende orekratt. Jeg våget 
meg aldri inn der. Jeg tror aldri jeg 
har vært der seinere heller.
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Nokre ruinar er vanskelege å redde sjølv med mange statlege rentemillionar. 
(Foto Petter Hagemo)

Staten delar kvart år ut eit hundre-
tal millionar gjennom rentekom-

pensasjonsordninga til rehabilitering 
av norske kyrkjer. I år er potten auka 
frå 150 til 450 millionar i revidert na-
sjonalbudsjett, og pengane skal altså 
nyttast til istandsetting av kyrkjer og 
kyrkjeinventar.

 Det er allereie halvvegs i 2012 gjeve 
tilsegn om 250 millionar kroner til 

ulike formål, men 200 millionar står 
fortsatt klare til å gjere Kyrkje-Noreg 
betre og tryggare. For det er ikkje tvil 
om at det er eit etterslep når det gjeld 
vedlikehald på kyrkjebygg her i lan-
det. Det er òg urovekkjande at mange 
kyrkjer er dårleg sikra mot brann og 
innbrot.

 Ei etterlengta ordning

300 nye millionar til 
gamle kyrkjebygg

 Rentekompensasjonsordninga for 
kyrkjer og kyrkjeinventar blei eta-

blert i 2005. Allereie no har 761 kyrkjer 
i 279 kommunar fått kompensasjon, 
altså over halvparten av kyrkjene 
her til lands. Den populære ordninga 
omfattar ikkje ordinært vedlikehalds-
arbeid, men til dømes restaurering av 
utsmykking med antikvarisk verdi.

 Kompensasjonen inneber at renter 
for eit serielån i Husbanken med 20 

års løpetid vert dekka, inklusive fem 
avdragsfrie år.

 Det er ikkje sett nokon søknadsfrist i 
ordninga, men Husbanken vil hand-

same søknadane etter kvart som dei 
kjem inn.



19Godt Nytt for Gjerpen

”Godt Nytt for Gjerpen”

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.
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Felles gironummer: 2610.26.06174Gaver til Gjerpen menighet:
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8 September er dagen for hele familien 
som vil ut på tur i Guds 

frie natur. 
FaMILIeSPeIDINg.. 

9 September får 6 åRSBOK utdeling under 
gudstjenesten 
17 - 18 November er 24 HOURS  i fritid-
sparken for 12 åringer 
24 - 25 November er det BaRNeKOR helg 
for alle barn fra 7 - 12 år. Sevenjentene 
kommer ! 
1-2 Desember er det LyS VåKeN for 11 
åringene, overnatting i kirka 

. 

SNELTVEDT GOSPELKIDS ER 10 ÅR !!! 
3 Oktober feirer Sneltvedt gospelkids sitt 10 års jubileum med stor 
fest på Sneltvedt bedehus.
Cathrine Mustvedt, Nils Terje Sneltvedt og Kirsti Sørbø står og har 
stått i spissen for Sneltvedt gospelkids i  disse årene.
Ca 30 superdyktige, sangglade barn fra gjerpen,  utgjør Sneltvedt gos-
pelkids. 
Men også mange ivrige og hjelpsomme foreldre bidrar sterkt. 
Taket løfter seg og hjertene gleder seg, når koret, og de mange fantas-
tiske solistene synger sine flotte sanger

gRaTULeRe !! 
Hilsen tone


