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Desember og januar har mye å by på for dem som liker å komme seg
ut og være sosiale. Det er litt av hvert ”å gå på” både i kirke og bedehus.
Bare se her:
24. nov. Basar på Aas bedehus
01. des. Formiddagstreff på Venstøp bedehus
02. des. Adventssamling på Aas bedehus
06. des. Julesang i adventstid i Gjerpen kirke
09. des. Møte på Aas bedehus
14. des. Førjulskos på Venstøp
15. des. Grautfest på Aas bedehus
23. des. Gudstjeneste på Sneltvedt bedehus
28. des. Juletrefest for Venstøp- og Skogplssene bedehus
29. des. Juletrefest på Aas bedehus
31. des. Nyttårsaftensgudstjeneste
06. jan. Gjerpen menighet og Sneltvedt bedehus har juletrefest på Menighetshuset
12. jan. Nyttårssamling på Venstøp bedehus
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* Redaktørens tanker...............
Tiden flyr, nå er det snart jul igjen!
For de fleste er julen noe de ser frem til,
med hensyn til fritid sammen med familie.
Men noen faller utenfor og har det ikke
så greit i julen. Frelsesarmeen er en viktig
faktor for hjelp til trengende i julen. Det
arrangeres også julemiddag og samlinger
på julaften hos flere av de kristne menighetene.
Det er kjempebra at frivillige avsetter
julekvelden til å glede andre gjennom slike
arrangemanger.
Når det er skrevet så er det jo vår egen
kirke og menighet som først trenger omtanke.
Alle vet jo at det å drive aktivt menighetsarbeide koster penger. Selv om Gjerpen
Kirke som så mange andre har mange
frivillige medarbeidere, så trenges det
kontanter. Så en hjertelig takk til alle som
driver ”gratis” arbeid for menigheten vår.

Og takk til alle som gir midler i form av
offer eller gaver. Men som du vil se av
midtsidene i bladet så er det behov for
sikre inntekter i form av autogiro.
Så derved sier vi takk til deg som er villig
til å tegne deg opp som fast giver.
Ellers en velsignet julehøytid for alle som
leser dette bladet. ( og hele menigheten).

Med de beste hilsner
om masse glede og fred i Julen
2012
redaktør

Kjell Lofstad

tørket kjøtt
og talg.
De feiret
at ”sola
snudde”. Den samme skikken hadde vi her
i Norge. Vi feiret solguden, vintersolverv og
at det gikk mot lysere dager.
Fra år 300 ga den katolske kirken vintersolverv et kristelig innhold. Kirken byttet
ut ”solguden” med ”solskaperen” og la
Jesus fødsel til tidspunktet rundt vintersolverv.
Etter reformasjonen på 1500 tallet kom
det nye skikker og elementer inn i julefeiringen i tillegg til de gamle. Den katolske
kirke regnet det eviggrønne treet som en
hedensk skikk og dermed uønsket.

Juletre, pynt og symboler.

Julesangen
Du grønne, glitrende tre, goddag ! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys
og med norske flagg og høyt i toppen den
blanke stjerne ! Ja, den må skinne, for den
skal minne oss om vår Gud , oss om vår
Gud !
Dette synger vi ofte når juletreet er pyntet i
stua, og julefreden har kommet inn i hjemmene våre.
Allerede for 4000 år siden finner vi de første sporene av juletre, julepynt og julefeiring.
I Lilleasia ble eviggrønne busker eller grener pyntet med blomster, tørkede frukter,
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Eplet , minner oss om syndefallet og at
vi trenger frelse (1. Mos. 3 )
Hjerter , symboliserer kjærlighet.
Jesus er kjærlighet ( Joh.15, 9-13 ) og
at vi skal bringe kjærligheten videre (
1. kor. 13 )
Halmpynt, minner oss om at Jesusbarnet lå i halm i krybben.
Glitter , minner om lysstråler, og det
gjenskinn vi mennesker skal være av
Jesus kjærlighet ( Joh.8, 12 )
Flagg, korset står sentralt i det norske
flagg, tegnet på at vi er et kristent
land.
Det prostantiske Tyskland gjorde derimot
det eviggrønne grantreet til selve samlingspunktet for julefeiringen.
Grantreet ble først brukt i håndverkslauger
som en påskjønnelse ved juletider. På 1800
tallet ble treet flyttet inn i de velståends
stuer.

Noen pynter med flagg fra hele verden
for å markere at frelsen er for alle folkeslag. ( Matt.28, 19 )
Kulene på juletreet symbloiserer jorden
og Guds kjærlighet til den. ( Salme 24,

1)
Lenker , symboliserer verdens mennesker som en stor søskenflokk. ( Joh. 17,
Lys og glitter, kurver, kaker, epler, kuler
og stjerne i toppen ble brukt . Skikken med 21 )
grantre spredte seg rundt, og kom til Norge Gud gjør ikke forskjell på folk ( Gal. 3,
28 )
i 1820 . Her i landet var det først fra 1915
Fugler , symboliserer i bibelen, Den
det ble vanlig å ha pyntede juletrær .
Hellige Ånd. (Matt 3, 16 )
Det er kirkelig tradisjon å la forskjellig julepynt symboligsere ulike deler av det krisne Engler. I bibelen er engler budbringere
fra Gud. Julenatten var det gjeterne
julebudskapet i juletreet.
som fikk vite den store begivenheten av
Juletreet er symbolet på livets tre i paradi- engelene. ( Luk. 2, 8-21 )
sets hage. (1. Mos, 2-9 )
Jesus som det grønne tre . ( Luk. 23, 28-31 ) Kaker , symboliserer oblater og syndsStjernen over stallen i Betelem var et tegn forlatelse.
på hvor den nye kongen var å finne ( Matt. Gaver, skal minne oss om at Jesus selv
er den største gaven.
2, 1-12 )
Kristtorn, symboliserte Kristi tornekrone.
De røde bærene er blodsdråpene.
( Matt. Nb. Bruk Bibelen og slå opp på referansene, da får du virkelig innsyn i symbo27,27-31 )
lene.
Juletreefoten, korsfot minner om Jesus
død på korset.
Bjørnar A. Gundersen
Lys, symbol for Jesus som er verdens lys. (
Jes. 9, 2 og Joh. 8, 12 )
Kurvere, som ofte fylles med rosiner, nøtter
og annet godt, symboliserer de gode gaver
som Gud gir oss ( Jak. 1, 17 )
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Nytt menighetsk
En ny æra har
begynt!

Vi kommer garantert til å
snakke om ”før og etter” det
nye menighetskontoret.

Søndag 16. september inviterte menighetsrådet til ”åpning” av det nye menighetskontoret. Ja, vi bruker hermetegn på
åpning, for huset var tatt i bruk tidlig i
august. Formann i rådet ønsket ei fullsatt
kirkestue velkommen til kirkekaffe med
etterfølgende omvisning i nybygget. Det
ble en festreise! Og det manglet ikke på
lovord! ”Du verden så vakkert det er her!”
”Også så mange rom!” ”Og så hensiktsmessig innredet, da!” ”Ja, også de nydelige
avstemte fargene!” ”Her har det vært
mange dyktige håndverkere på besøk.” Og
riktig er det alt sammen!
Noen av kirkens ansatt var selvsagt
til stede, og det er ikke galt å si at de
STRÅLTE. Med hvert sitt romslige og
smakfulle kontor og store fellesrom i tankene omtalte de huset som ”samlende” og
”inspirerende”, ”noe som gir ny driv”. Eller
som en sa: ”Vi er kommet til en ny verden!
Nå skal vi sette vårt
preg på den!”

ke innom og selv ta det i øyensyn! Bildene
som følger med, kan bare antyde hvor fint
det er der!
Det bør opplyses om at den iherdige
byggekomiteen har bestått av soknepresten, først Tor Egil Abrahamsen og så
Bjarne Imenes, Heidi Gudbrands, Liv
Sneltvedt Lund, Jan Sørbø og Håkon Vold
De fikk en hjertelige og velfortjente takk.
Kjell S.

På annet sted i bladet
vil dere kunne lese om
”tilblivelsen” av huset.
Det er en lang historie,
men takket være iherdig
innsats og en god porsjon stahet fra menighetens egne folk + velvillig
imøtekommenhet (etter
hvert) fra viktige instanser, står huset der i dag
som et praktbygg. Vi
oppfordrer alle til å stik-
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kontor i Gjerpen

Fasaden mot nord – mot Gjerpen
kirke

mange ganger. Gjerpen menighet har i flere
år hatt en byggekomité som har arbeidet
med dette prosjektet, og de har ofte fått
høre. ”det nytter ikke”, men tenk nå har
det lykkes.
Mandag 23. mai gikk prosjektleder Jan
Knutsen, arkitekt Finn Christiansen,
konsulenter og byggekomité igjennom
hele prosjektet. Nå skal det ut på anbud,
og vi regner med at det blir byggestart en
gang ut på høsten.
Alle som har sitt arbeid i Gjerpen menighet

og alle som kommer til dette kontoret vil nå
få nye flotte lokaler. Vi har grunn til å juble.
Det er Opplysningsvesenets Fond (OVF)
som styrer prestegården. Fondet kan ikke ta
Endelig, etter mange års arbeid, kan Gjerpen
menighet få nye kontorer. Gjerpen prestegård ut noe overskudd fra gården. Derfor er det
riktig å si at det er Gjerpen prestegård som
skal rive den gamle forpakterboligen for
bygger kontorene. Kirkevergen i Skien leier
så å bygge den opp igjen, men nå til
kontorene til sine ansatte. Møterommet kan
menighetskontorer.
brukes til ulike møter .
Huset skal ha samme størrelse og det skal i
se ut som det opprinnelige huset. Hovedhuset Vi regner med at det nye huset skal bli til
og stabburet på prestegården er fredet. Tunet glede for mange i Gjerpen. Fortsatt er det
med låve og forpakterbolig er også fredet, men mye jobb som må gjøres, bl.a. må vi skaffe
det gjelder det ytre eksteriøret, og som viktige midler til inventar og utstyr. Gratulerer
Gjerpen – vi greide det.
elementer på tunet.

Plan 1. etasje

Forpakterboligen er i svært dårlig forfatning
og bevaringsmyndighetene ønsker at den skal
tilbakeføres til et mer opprinnelig utseende.
Huset er bygd ca 1880, men har blitt endret

Godt Nytt for Gjerpen

Håkon Vold
leder i byggekomiteen
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Byggekomiteen jobbet først med å se om
huset kunne pusses opp og rehabiliteres.
Arkitekt Tore Rønningen hjalp oss med
tegninger (gratis) Det viste seg at dette
ble så dyrt at i løpet av 2005 – 06 ble det
klart at vi burde prøve om det gikk an å
rive huset og bygge det opp igjen i samme
størrelse slik at det passet godt inn i de
På Gjerpen prestegård har den gamle
fredningsbestemmelsene som var gjort for
forpakterboligen blitt revet og et nytt vakkert
prestegården. Styret og OVF godkjente at
hus har kommet opp i stedet. I det nye
vi kunne kontakte arkitekt, og i november
huset er det 5 kontorer, personalrom og
2006 hadde vi første møte med arkitekt
arkiv /kopirom i 1. etasje. I 2. etasje er
Finn Christiansen. Tegninger ble lagt
det 2 kontorer, lagerrom og et rom til alle
tekniske installasjoner. I 1. etasje er det også fram og mange vanskelige avveiinger
måtte gjøres. Dette greide vi takket være
et møterom som mange kaller kirkestua i
mange dyktige medhjelpere. 12.09.07
Gjerpen.
Hovedentreprenør har vært Norbygg AS, leder sa kulturminneforvaltningen, Telemark
Fylkeskommune ja til et erstatningsbygg. Etter
Øystein Bøen, prosjektleder Jan Knudsen,
dette måtte det mange utreninger til og langt
arkitekt Finn Christiansen. 28. juni kunne vi
takke alle for flott utført arbeid. 16. september om lenge kunne vi søke Skien kommune om
byggesøknad. 08.02.11 fikk vi byggetillatelsen
var det kirkekaffe og innvielse av huset for
og I mai 2011 ble prestegårdsinspektør Jan
hele menigheten.
Knudsen oppnevnt til prosjektleder og bygget
kunne sendes ut på anbud.
En har arbeidet mange år for å få til dette
huset. Forpakterboligen ble i 1994 tatt i
Det ble et vakkert bygg. OVF har vært
bruk som menighetskontor. Det viste seg
rause i valg av utstyr til huset. Oppvarming,
at huset var i svært dårlig forfatning. Store
ventilasjon og utstyr er av beste kvalitet. Huset
reparasjoner måtte til, dersom det fortsatt
blir rimelig å drifte. Vi takker alle som har
skulle brukes som kontor.
bidratt til det flotte resultatet.
Det er Opplysningsvesenets Fond (OVF)
som bestyrer Gjerpen prestegård. En periode
Håkon Vold
hadde ikke prestegården noe styre eller
prestegårdstilsyn. Nytt styre ble dannet med
2 representanter fra OVF, Terje Skaug og
Knut Grande, og 2 lokale representanter, Jan
G.Sørbø og sognepresten i Gjerpen.

Menighetskontor
og
kirkestue
i Gjerpen

Eierforholdet på Gjerpen Prestegård
er slik at overskuddet på driften av
prestegården må brukes på prestegården.
Utleie / bygsling av tomter gir et bra
overskudd på driften. OVF har derfor store
muligheter til å holde bygningsmassen på
prestegården i god stand.
Menighetsrådet oppnevnte en
byggekomité, Håkon Vold, leder, Heidi
Guldbrands, Jan G. Sørbø, Liv Sneltvedt
Lund og sognepresten, Thor Egil
Abrahamsen, senere Bjarne Imenes.
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Gjerpen
menighet

E-post: ……………………………………………..….

Fyll ut svarkupongen, signer og send eller lever den til Gjerpen menighet (adresse nederst i skjemaet).
Hvis du noterer e-postadresse her, kan vi sende informasjon om aktivitetene du støtter.

10

Svarkupong

121027

Slik kommer du i gang:
Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en maksimal beløps-grense pr. trekk,
men du vil bare bli trukket for det gavebeløpet du har oppgitt. Ta gjerne høyde for at du senere vil ønske å heve
gavebeløpet slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke behøver å fylle ut ny svarkupong. Hvis feltet er åpent,
settes beløpsgrensen til det dobbelte av terminbeløpet. Ditt fødselsnummer må være med hvis du ønsker
skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag. Maksimalt skattefritt gavebeløp i kalenderåret er 12.000 kr,
minste gavebeløp for skattefradrag er 500 kr.

Fordel for Gjerpen menighet:
AvtaleGiro er en rimelig ordning å administrere. Ordningen sparer oss for mye papirarbeid, innsatsen kan settes
inn på andre viktige områder.

Rimelig:
AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på.

Sikkert:
Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på
kontofonen eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe
betalingen, er en telefon til banken alt som skal til.

Enkelt:
Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.
OBS: AvtaleGiro må ikke forveksles med Faste oppdrag over nettbank. Gavebeløp over nettbank
må registreres manuelt av oss for at giver skal få skattefradrag, dette gir merarbeid.

AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på.

Godt Nytt for Gjerpen

Pr. kvartal

Mottakers konto:
2610.22.09604

Dato ___________

KID (fylles ut av Gjerpen menighet)

Sted ___________

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen.
(Menigheten sparer bankgebyr).

Beløpet trekkes den 20.nde i måneden

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer

Gjerpen menighet

Mottaker:

Jeg ønsker å benytte

For firma / bedrifter skrives organisasjonsnummer:

Jeg ønsker skattefradrag, mitt fødselsnummer er

Pr. måned

Årlig_

Håvundveien 7,

3715 Skien

Gjerpen menighet

Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til

Underskrift ____________________________

Postnr/sted ____________________________________

Adresse _______________________________________

Navn ___________________________________

(Må være samme som terminbeløp eller høyere)

Beløpsgrense pr trekk _________

Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte
AvtaleGiro (mer kostbart for menigheten).
Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi om
følgende: Når du støtter oss, vil vi oppbevare informasjon om at
du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i fremtiden kan komme
til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og
adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige
myndigheter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelt
skattefradrag.

Pr. halvår

Jeg vil gi min støtte til Gjerpen menighet med kr._____________

Utfordringer og gleder i
Gjerpen menighet for tiden.
4 stikkord, menighetsutviklingen,
Prestegårdsstua, universell utforming av
menighetshuset og økonomi.
Arbeidsgruppen som jobber
menighetsutviklingsprosjektet vårt
har vært på inspirasjonssamling. Et
omfattende materiale er samlet inn
gjennom spørreskjema, intervjuer og på
annen måte. Materialet er analysert av
forskere ved Menighetsfakultetet og det
viser blant annet at Gjerpen kirke betyr
mye for de som bor i Gjerpen. Kirken
står i sentrum når vi skal feire livets
ulike riter, den er vår kultur kirke og
den er vår menighets storstue, Tanken
er videre å få hjelp til å forstå hva
menigheten selv opplever som behov.
Gruppen kom inspirert tilbake for
begynne med å se på mulighetene våre
lokalt med bakgrunn i den hjelp som er
gitt.
Prestegårdsstua. Du lurer kanskje på
hva som skjuler seg bak dette navnet.
Huset som er reist på murene av den
gamle forpakterboligen ved Gjerpen
prestegård og som nå huser både
menighetens kontorer og et flott
møterom har fått navn. Fra nå av heter huset
Prestegårdsstua. Menightsrådet synes navnet
klinger godt, det gir mening og sier noe om hvor
huset er plassert. Hører du om noe som skal
foregå i Prestegårdsstua vet hvor det skjer.
Universell utforming av menighetshuset vårt.
Et flott tilbygg til menighetshuset er reist. Det
inneholder heis som letter adkomsten både til
kjelleren og hovedetasjen, samt handicap toalett.
Alle som sliter med å gå i trapper vil nå kunne ta
heisen når de vil delta på noe i huset. Det betyr
lavere terskel hvor det før var høy terskel.
Så til slutt noen ord om menighetens
økonomien. Vi har store utfordringer med
finansiere menighetens aktivitet. Alt som er
bygd er finansiert. Det er fantastisk og vi er
svært takknemlige for det. Men menighetens
aktivitet trenger penger. Menighetsrådet har
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derfor besluttet å arbeide for å øke den frivillige
givertjeneste i menigheten. Her må vi ta et felles
ansvar. I dette bladet utfordres du til å melde deg
på denne givertjenesten. Studer bladets midtsider
og meld deg på. Gjennom vinteren vil stab og
menighetsråd utfordre menighetens medlemmer
til å delta. Dette vil vi gjøre på ulike måter.
Givertjeneste er en forpliktende måte å ta ansvar
på og menightsrådet vil følge de faste giverne opp
med informasjon og inspirasjon.
Det er mye å glede seg over i Gjerpen. La den
gleden komme til uttrykk i at du blir en aktiv
økonomisk støttespiller for menigheten.

Terje Hærås
Leder av menighetsrådet.
Godt Nytt for Gjerpen

Skauen
kristelige skole
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/
epost@kristeligbokhandel.no

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

Støtt annonsørene
de støtter oss

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

Godt Nytt for Gjerpen

AS Mobile

Oscarsgate 3, 3724 Skien
Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01
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GRAVSTEINER

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

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

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

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

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

Mælagaten 1, 3716 Skien Tlf. 35 52 28 18

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

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

Leif Olav Olsen

Begravelsesbyrå
Skien tlf. 35 54 17 17
Hele døgnet

Støtt annonsørene de støtter oss
14

Døde i Gjerpen
Nora Irene Syvertsen
Edle Kristine Fjelldalen
Rolf Eugen Jonsrud
Ellen Haglund
Astrid Kittilsen
Anne-Britt Hansen
Tin Halto
Knut Helmersen
Hans Hoppestad
Astrid Margareth Nordby
Laila Skutevollen Vik
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Dagheid Lund
Terje Rasmussen
Margot Louise Dohme
Peder Norborg
Marit Juul Eriksson
Tor Eilert Bratsberg
Kjell Arvesen
Kjell Doksrød
Svenn Oskar Gofjell Hørtha
Anlaug Kise
Tone Bergan
Svein Erik Marker
Andreas Stensrød
Margot bøe
Odd Kåre Tekshov
Olga Kristine Hansen
Sigurd Berg
Finn Danielsen
Brita Monsina Fjose
Sverre E. Sem
Einar Ringhus
Torbjørg Dale Stulen
Turid Irene Fredriksen
Per Skutevollen
Else Iversen
Nils Lars Gonsholt
Berit Synnøve Kjær
Andrea Irene Skifjeld
Han Erik Thorrud
Arild Furuvald
Martha Nicolaisen
Birger Borg
Svein Åge Spange
Torleif Jensen
Gunnar Høgli
Arild Kristiansen
Anny Marie Langerud
Astrid Wennersten Gulløy
Borhild Gåskjenn
Døde i Valebø
Borger Bø Vala
Kristine Lunde
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Døpte i Gjerpen
Elise Hvitsand Erichsen
Sebastian Løvli
Johannessen
Mathias Dyrland Sæther
Hannah Isabell
Skoftedalen
Andrea Lindedatter
Gundersen, Gjemsøy kirke
Josefine Thunes
Henriksen
Amalie Larsen
Ulrik Løberg
Eirik Roksund
Aurora Follaug Studsrød
Sebastian Gregoriussen
Cornelia Myhra Kihle
Ada Staulen Bjørge,
Grorud kapell
Brage Hagen
Matheo Skyer-Sirèn
Linnea Pedersen Tveita
Emilie Pedersen Tveita
Maren Sofie Bekkevold
Tilje Linea Fritzen
Amanda Eskilt, Skien
kirke
Jenney Myrland Jansen
Leander Asphaug-Valand
Markus Helgen Bentsen,
Borgestad kirke

Eline Kvile Ekeberg
Laona Hellevik-Mustvedt
Eline Hyni
Ida Ma-Enggrav
Bina Caroline Westrheim
Patrik Torsteinson Aksnes
Milliam Markussen
Haukenes
Sigurd Høimyr
Lucas Kjersem-Dragset
Einar Johansen Bordi,
Skien kirke
Liam Jerome Christiansen
Frett
Felix Bjørge Skagsoset,
Gimsøy kirke
Eveline Synnøve Pettersen
Drågen
Linnea Tveten Hellstrand
Torjus Solbakken Jensen
Tiril KverndokkenHusstøyl
Ulrik Nordang
Benjamin Semb
Karl Peter Carbuhn
Nilelsen
Nataniel Jonassen
Pettersen
Leon Andre Jonassen
Pettersen
Odin Øyslebø Tonning
Kent-Willian Jamtveit,
Kviteseid Kyrkje
Linnea Lie
Johannes Borgen
Frida Marie Ro Glomsrud,
Tjugum kyrkje
Christopher Heimholt
Grave
Theo Dahle Hagen
Niklas Johansen
Bjerkelien, Borgestad kirke
Emely Sørli Venheim,
Skien kirke
Oline Hohner-Jønnevald
Tobias Brenna
Maiken Jacobsen
Cornelia Lindgren
Jørgensen
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Tekst: Synne Brandt
Jeg har vært så heldig å bli

invitert hjem til Bjørg Olsen
for en prat om det spennende
prosjektet Gjerpen menighet
deltar i. Bjørg er leder
av styringsgruppa for
prosjektet.
Gjerpen menighet
deltar i prosjekt om
menighetsutvikling i
regi av MF. Kan du kort
beskrive hva prosjektet
går ut på?
Prosjektet heter
Menighetsutvikling i
folkekirken og er et treårig
prosjekt. Det blir styrt fra
Menighetsfakultetet (MF).
Prosjektleder er Erling
Birkedal.
I prostiet her er det 4
menigheter som deltar:
Siljan, Borgestad, Brevik
og Gjerpen. Hver menighet
har fått veileder (mentor)
fra MF. Vi i Gjerpen har
fast kontakt med Hallvard
Mosdøl.
Målet med prosjektet er ”å
bli satt bedre i stand til å
være det menigheten er kalt
til å være- og gjøre det den
er kalt til å gjøre”. Vi håper
at vi gjennom prosjektet
kan få hjelp til å tenke gode
tanker om Gjerpen menighet
og arbeidet vårt.
Kan du fortelle litt mer
om hvordan dere har
arbeidet til nå?
Prosjektet går som sagt over
tre år. Vi har jobbet mye
med første fase, som er å bli
bevisst menighetens fortid.
Her har vi brukt en tidslinje
som går tilbake til 1950.
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Tidslinja har vært tatt med
på 7 forskjellige steder, og
mange har bidratt til å få
med det som har skjedd opp
gjennom årene. Plakaten
(”Rullen”) ble presentert på
kirkekaffen 7. Oktober. Det
var fint å se engasjementet,
og vi tror det skaper
identitet og fellesskapsfølelse
å se arbeidet rundt i den
store menigheten vår samlet
på et brett.
Nå er utfordringen hva vi
gjør videre. Tidslinja vår
er ikke helt komplett. Det
dukker stadig opp noe vi
har glemt å ta med. Vi har
skrevet det inn på data og
kan nå redigere og fylle ut.
Vi diskuterer om vi skal
kopiere opp de forskjellige
tidsepokene, laminere og
henge det ferdige produktet
opp et sted der folk treffes.
Skal vi oppfordre til stadig
å fylle ut, eller skal vi tenke
at prosessen til nå har vært
viktigst? Vi vil også lage en
digital presentasjon som
kan vises på videokanon
eller lignende ved en senere
anledning.
Andre fase dreier seg om å
utfordre menighetens nåtid.
Mange har svart på
spørreskjema eller blitt
intervjuet i vår/sommer. Vi
har prøvd å nå både de som
ofte er i kirka og de som
sjelden kommer der. Det er
for at vi gjerne vil lytte til
folks erfaringer, meninger
og holdninger. Det var ikke
vanskelig å få folk til å stille
opp til intervju. Svarene
har blitt sendt til MF og lest
og tolket av en gruppe der.
I slutten av oktober kom
rapporten. Det er spennende
lesing.

Parallelt med dette jobber vi
med å få en oversikt over alt
organisert kristent arbeid
i den store geografiske
menigheten (Menighetskart).
Vi skal prøve å sette
opplysningene inn på et stort
kart. Det vil da bli lett å
finne ut hvilke aktiviteter
som finnes i nærmiljøet. Vi
håper vi finner et sted der vi
kan henge det opp.
Lesergruppen på MF har
nå gått igjennom svarene
fra intervjuene og
spørreskjemaene . Hvilke
tilbakemeldinger har
dere fått fra MF?
Spørreskjemaene gir uttrykk
for at en stor gruppe føler
sterk tilhørighet til kirken,
selv om de ikke bruker
den så ofte. De aller fleste
opplever det positivt å være
til stede på gudstjenester de
er med på. Mange ønsker
ikke vesentlige endringer.
Nesten halvparten etterlyser
et tilbud til voksne der man
kan samtale om tro.
Intervjuene viser samme
tendens. Mange er stolte
av kirkebygget og har
hatt gode opplevelser der.
Noen ønsker ikke endring,
mens en gruppe etterlyser
tydeligere fokus på å bygge
kristent felleskap. Det
handler om ulike former
for sosialt samvær utenom
gudstjenesten.
Hva mener du er
Gjerpen menighets største
utfordring i de neste
årene?
Tredje fase i prosjektet er å
arbeide med visjoner, mål
og tiltak for menighetens
framtid. Dette er
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FAMILIESPEIDING.
Gjerpen menighet har startet opp med noe vi kaller
familiespeiding. Det er et
speidertilbud som retter seg
mot hele familien, også besteforeldre med barnebarna
sine. Målet med familiespeiding er at familien, enten
FAMILIEGUDSTJENESTE
I GJERPEN KIRKE.
23 september var det tid for
utdeling av 6 års boka til 6
åringene i menigheten vår.
Det var en super flink gjeng
som mottok boka.
På Gudstjenesten deltok
også Sneltvedt gospel kids,
som sang så kirketaket nesten beveget seg. Det var en
fantastisk opplevelse !
Under andakten til diakon
og menighetssekretæren
Kirsten, lå barna langflate
på gulvet og hørte godt etter.
Det er godt å være i kirka
vår, det er godt å bli mer
og mer kjent med Jesus, og
det er godt å være sammen,
store og små !

det er en eller to foreldre, et
eller mange barn. Med eller
uten besteforeldre, skal få
tid og opplevelser sammen.
Dette er et kjempe flott tilbud !! Familiespeiding er ca
en gang i måneden. Bildene
viser turen til Grønnsjø,
hvor bålet ble tent, og pinnebrødet stekt. En flott
opplevelse , selv om det var ang familiespeidinga, så ta
litt kaldt. Speidere bryr seg kontakt med menighetskontoret på tirsdag eller torsdag,
ikke om været !
tlf 35506330.

spennende! Dette er fasen vi lokalet? Et sted å knytte
kontakter og samtale om det
går inn i nå. Det er mange
utfordringer som har kommet som ville være aktuelt… Vi
fram i prosjektet nå. Vi må
får komme tilbake til dette.
Hvis noen tenner på ideen
ha tid til å sette oss inn i
rapporten, reflektere og prøve og har lyst til å gjøre en liten
dugnad en eller flere ganger
konkrete tiltak. Vi ønsker
i semesteret, så gi oss et lite
jo at Gjerpen menighet skal
være et åpent og levende
vink!
Familiespeidingen er et nytt
felleskap. Hvordan kan vi
tiltak og et viktig arbeid for
få alle som er interessert og
ønsker tilhørighet til å føle seg å møte familiene og etablere
vennskap og tilhørighet.
velkommen og tatt i mot?
Hvordan kan vi utvikle det
Hva mener du er Gjerpen
kristne fellesskapet i tillegg
til gudstjenesten? Kan det
menighets styrke?
være en tanke å begynne med Det er mye aktivitet her og
fast kirkekaffe i det flotte nye god forkynnelse. Gjerpen
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Det er Sten Roger Thorstensen som er hovedleder, med
lang fartstid som speider og
friluftsmann. Det er 2 familiespeidinger til før jul. Lørdag
17 nov kl 10.00 – 12.00. Da er
temaet eventyr, og oppmøtet
er på Hestehaugen ved siden
av kirka. Den siste familiespeidinga før jul er 12 des.
kl 17.00 – 19.00 i de nye lokalene til menighetskontoret
ved siden av prestegården.
Da er temaet juleverksted.
Vil du ta med deg barn eller
barnebarn på familiespeiding, så er du hjertelig velkommen. Lurer du på noe

menighet har kanskje den
flotteste kirka jeg vet om!
Alterbildet er helt spesielt.
Noen ganger blir jeg slått av
hvor mektig det er at her,
akkurat her, har folk gått ut
og inn i nesten 900 år, møtt
Gud og hverandre i sorg og
glede, bedt Fader vår, hørt
Ordet, sunget lovsanger.
Det sitter mye i veggene.
Vi trenger fortsatt Gjerpen
menighet!
Vi takker Bjørg Olsen
og ønsker henne lykke
til med det spennende
arbeidet.
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Prestens hjørne
EN
FORNYELSESBEVEGELSE
I KIRKEN
ER 500 ÅR -

H

VA ER VERD Å¨TA VARE PÅ FRA
REFORMASJONEN?

I oktober måned år 1512 ble doktor i
teologi, augustiner-munken Martinus
Luther, sønn av teglverksdriver og
kjøpmann Hans Luder, utnevnt til
professor i det gamle og nye Testamente
-”die heilige Schrift-” ved universitetet
i Wittenberg, Tyskland. Universitetet
var blitt kjent over hele Europa for
sin kvalitet i de fire viktige klassiske
studie-retninger: Jura (Jus) - filosofi,
medisin og teologi - allerede etter ti år,
siden det ble opprettet etter initiativ av
kurfyrst Fredrik den Vise av Sachsen.
Martin Luther var bare 29 år gammel,
men hadde allerede rukket å utmerke
seg ved sine store intellektuelle evner.
Han hadde egentlig tenkt seg jus og
samfunnsstyre som sin karriere, men
etter en skjellsettende opplevelse med
så vidt å ha kommet fra et plutselig
uvær på en reise for å besøke sine foreldre, lovet den unge Martin for Gud
å bli prest. Snart ble han ordinert, og
kom etter en tid som munk til Wittenbergs augustinerkloster. Da han så ble
professor ved universitetet her, fulgte
det også med plikt til å preke i bykirken
hver søndag.
Det begynte med forelesninger i salmenes bok, senere Romerbrevet, for de
fire hundre studentene fra kl. 06.00
om morgenen - flere dager i uka - og
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det fortsatte med gjennomgang av de
fleste Bibel-skriftene gjennom de kommende 34 år - helt til Luther døde som
63-åring i 1546.
Snart etter sin tiltredelse som professor - ved studiet av Romerbrevet- fant
Luther ubibelske utslag av den pavelige nåde-forkyndelse,’.
Avlatskremmerne solgte sjelefred til
inntekt for Peterskirken i Roma: ”Så
snart pengene i kisten klinger, straks
sjelen ut av skjærsilden springer!”
Gjennom flere års bønn og arbeid, ble
klart for Luther at pavekirken ledet
folk vill med en slik praksis.
Evangeliet måtte pusses blankt igjen
-slik det nå var tilgriset av falsk lære.
Så fulgte reformasjonen i kirken med
oppslaget av de 95 tesene på slottskirkedøren i Wittenberg oktober 1517, og
kommende skisma fra pave-kirken.
Den første tesen (setningen) på slottskirke-døren slo fast: ”_Når den Herre
Jesus Kristus sier: Gjør bot! -Så mener
Han at den kristnes hele liv skal være
en bot!..”
Vi kan spørre oss: Er reformasjonens
anliggende fremdeles aktuelt? Til det
er svaret et ubetinget JA. Evangeliet
om frelse av nåden alene, ved troen
alene, -står alltid i fare for å bli vanskeliggjort, eller billiggjort. I dag er
kirkesamfunnene fremdeles i samtale med hverandre for å belyse veien
fremover -mot himmelens land. Her er
grøfter på hver side av veien, og ””vi
går i siksak fremover” - men vi tror det
går fremover. Vi trenger å korrigere
hverandre på Bibelens ord til stadighet. Slik må ”kirken alltid reformeres”
(Luther), så ikke barnetroen går tapt.
Evangeliet gjenoppdaget, det er utfordringen til enhver ny generasjon!
Vi har en ekstra god anledning nå
fram mot det store 500-årsjubileet i
2017, - å sette oss inn i det fantastiske
budskap vi har fått.

Bjarne Imenes

Sogneprest
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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 Hærås

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.
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Håvundvegen 5, 3715 Skien kommer ut 5 nr. pr. år
E-post:		
gjerpen.menighet@skien.kommune.no
Redaktør/layout:
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Det var genialt av våre fedre å sette vår tidsregnings
begynnelse etter det som
skjedde i Betlehem julenatt.
Da Gud sendte sin Sønn til
verden, og lot ham fødes som
et lite barn i en stall; da begynte den nye tid, frelsens
tid, - som var varslet helt fra
Abraham av.
Vi vet ikke nøyaktig årstallet
for Jesu fødsel - noen år feil
den ene eller andre veien fra
"år null" kan vi ta; men det
viktige er at det er skjedd Jesus er født iblant oss - den
nye tid har begynt! For ca
2000 år siden. Den nye tidsalder -eon- som Paulus kaller
den - frelsens tid- er i gang.
Budskapet har lydt fra englekoret: "Ære være Gud i

JULETID, - NY TID

Det lir med året 2012. Snart
skal vi skrive 2013. Hvorfor
bruker vi egentlig denne
tidsregningen? -Er ikke det
etter gammel skikk blant oss,
nærmest ifølge "alminnelig
tidsregning", som det noen
ganger benevnes?
N e i , v å rtidsregning er ikke
"alminnelig". Det er ikke noe
som heter alminnelig tidsregning. Muslimene har sin,
hinduene sin, osv.
Vår tidsregning er KRISTEN
tidsregning. Det er 2012, og
snart 2013 - etter Kristus, E.
KR.

det høyeste, og fred på jorden,
blant mennesker som har
Guds velbehag!"
Frelsen er kunngjort, proklamert. Det hele har startet. Men
hvor er det blitt av freden på
jorden, osv.? Er ikke nøden og
døden like til stede blant oss?
Jo,. for den nye tid er proklamert, men ennå ikke fullt ut
realisert! Gud vil at også du
og jeg skal bli med og få det
evige livs gave ved troen på
Jesus! Menneskene kalles til
omvendelse fra det onde, og til
Guds kjærlighet i Sønnen fra
Betlehem.
Hans som fikk kort vei fra
krybbe til kors, for med sitt liv
å sone for din og min ondskap.
Fordi han fullførte, feirer vi
hans fødsel iblant oss.
Frelses-grunnlaget er lagt, vi
kan ta imot det i tro, ferdig
og fullbragt - og feire høytid.
Gud begynner på nytt med oss
i barnet fra Betlehem! Derfor
feirer vi vår tidsregning etter
det. Juletid betyr: - Ny tid. Tillykke med å feire Jesu komme
i hjem og menighet!

Velsignet julehøytid.
Bjarne Imenes
sokneprest

