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Kos dere i vinterferien !

Gudstjenester

Gjerpen kirke
27.01 kl.11.00
Gudstjeneste. Imenes. Nattverd
03.02 kl.11.00
Gudstjeneste. Imenes. dåp
10.02 kl.11.00
Familiegudstjeneste. Lindebø og Arntzen. Dåp.
			Tårn-agentene.
17.02 kl.11.00
Gudstjeneste. Margrethe Holmeide. Dåp
24.02 kl.11.00
Gudstjeneste. Imenes. Nattverd
03.03 kl.11.00
Gudstjeneste. Lindebø. Dåp
10.03 kl.11.00
Fellesmøte-gudstjeneste. Imenes og Gossner. Nattverd
17.03 kl.11.00
Familie-gudstjeneste. Imenes. Dåp. 4-årsbok.
kl.18.00
"Hele menigheten synger". Lage Wedin. "Gladsang".
		 			Kantor Kjell Frigstad

Valebø kapell
27.01 kl.17.00
17.02 kl.17.00

Gudstjeneste. Lindebø
Gudstjeneste. Lindebø

I år er det stemmerettsjubileum – det er hundre år sidan kvinnene fekk alminneleg stemmerett i Noreg. Dette er noko også
kyrkja bør markere, og det er difor laga ressursar for å halde ei
særskild gudsteneste for dette.
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* Redaktørens tanker...............
Et nytt år er i gang, godt nytt år ,foresten; vi
håper på et fint år.

Bildet på forsiden har jeg selv tatt, og det taler
for seg.

Bladet blir som i fjor. Det som kanskje hadde vært hyggelig var om flere engasjerte seg og kom med innspill i forhold til bladet.
Det som er så merkelig er at jeg mottar direkte
en til to kommentarer om at bladet er bra. Det
kommer fra de samme personene hver gang.
Mens de som kritiserer går via andre.

Ha en fin feiring av fastetiden.

Kunne vi i dette året bli enige om at
hvis det er noe du er glad for i forbindelse med
bladet eller det er noe du ikke liker, så sender
du meg en e-post. Adressen finner du under
navnet mitt på nest siste side i bladet.
Med litt dialog med leserene ville
det bli mer fornuftig å redigere Godt Nytt for
Gjerpen.

Og når den tiden kommer god vinterferie!

Med de beste hilsner
for det nye året
redaktør

Kjell Lofstad

Til deg som sender stoff til bladet, lag minst
mulig formateringer i form av avstander mellom avsnitt o.l. Bilder er det best å få i egne
filer av jpg format og rundt 500 kb størrelse.
Det var mine nyttårsønsker som redaktør og
layout ansvarlig for bladet.

PROGRAM FOR VAREN 2013

Aas bedehus
13. jan. møte med Liv Eriksrød
18.-20. jan. møtehelg med Svein Granerud
27. jan. årsmøte
3. feb. nattverdmøte med Øystein Holtskog
10. feb. fastelvensmøte med Tone Arntzen
24. feb. møte med Jan Terje Hansen

Sneltvedt bedehus
17. jan. samtalemøte
31. jan. årsmøte

VENSTØP BEDEHUS
JANUAR
Lørdag
26.1. kl. 11.00
formiddagstreff
Lørdag
26.1
Årsmøte
FEBRUAR
Sondag
10.2 kl. 17.00 Fastelavenssøndag-Ettermiddagskaffe.
Fredag
22.2
kl. 18.30
MARS
Lørdag
16.3 kl. 11.00 formiddagstreff

Godt Nytt for Gjerpen
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Liten plass på
kirkegården i
Gjerpen?

budsjetter tillater ikke mer enn det
aller mest nødvendige for å holde en
akseptabel standard gjennom året.
De siste åra har antall årsverk på
kirkegårdsdrift blitt redusert og sentralisert.
Nytt krematorium i Skien.

Det er riktig som det har vært skrevet
i lokalavisene i den siste tida, at det
er svært liten plass igjen på Gjerpen
kirkegård til nye graver. Det er kun et
lite ubenytta område igjen langs Håvundveien mot Lagmannshøgda på den
nyeste delen av kirkegården. I tillegg
kommer enkeltgravplasser innimellom
ellers på kirkegården som blir ledige
når gravsteder blir sletta. Det kan være
både enkelt – og dobbeltgravsteder som
blir frigjort for nytt bruk.

På Nordre Gravlund i Skien har det
nye krematoriet vært i bruk i ca. et år
nå. Det fungerer godt, og var en helt
riktig og nødvendig investering for
Skien. Av flere hensyn, bla .jordvern,
er det ønskelig at flere i vår kommune
velger bisettelse med kremasjon i stedet
for kistebegravelse. I andre områder
av landet er denne formen mer vanlig
enn hos oss. Noen steder utgjør kremasjon 80% , mens i vårt område er det nå
ca.20% som velger dette alternativet.

Det kan trekke ut med frigivelse av
nytt areal til kirkegård i Gjerpen. Det
påtenkte området er vest for Hestehaugen. Fylkesmannen har gått imot
en slik omdisponering av nye deler av
jorda til Gjerpen prestegård av hensyn
til jordvernet.

Mange besøker kirkegården.

Alle graver har en fredningstid på
minst 20 år. Når det gjelder nedre
kirkegård i Gjerpen (den mellom Siljanveien og Luksefjellveien), er hver
enkelt grav her freda i 40 år pga jordforholdene.
Alle familier som allerede har gravsted på Gjerpen kirkegård, er sikret
gravplass i overskuelig framtid. I noen
tilfeller kan det av plasshensyn bety at
en må velge kremasjon. Det er viktig å
være klar over at på et enkelt gravsted
er det plass til en kiste, og her vil det
også være plass til inntil seks urner i
tillegg- også i fredningstida dersom det
er behov for det.
Skien Kirkelig Fellesråd (SKF/Kirkevergen i Skien) prøver å gjøre sin del
av jobben på kirkegårdene i Skien så
godt som mulig. Men sterkt begrensa
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Det er stor trafikk til alle kirkegårdene
gjennom hele året, men selvsagt mest i
sommerhalvåret. – Ikke bare i forbindelse med høytidene som mange tror.
De aller fleste gravstedene på Gjerpen
kirkegård er pent vedlikeholdt av den
enkelte familie som har ansvaret for
sitt gravsted. Det gjelder også gravsteiner som blir stående skjevt etter
telehiv på våren.
Henviser ellers til en ganske ny brosjyre
som er utgitt av Skien Kirkelig Fellesråd med tittelen «Når en av dine nærmeste går bort». Den skal være utlagt
på menighetskontorene, i kirkene, hos
begravelsesbyråene og hos Kirkevergen
i Skien.

Bjørn Erik Høgseth,
Gjerpen menighets repr. i Skien
Kirkelig Fellesråd.

Godt Nytt for Gjerpen

Prestens hjørne

2013
ANNO DOMINI 2013 NYTT ÅR, NYE MULIGHETER!
Nå ved årsskiftet florerer det
med betraktninger om livets og
tidens gang. Ofte blir vi gående
i våre egne sirkler og filosoferer
over gjort og ugjort, planer og
målsettinger. Det er jo naturlig
og nyttig. Vi trenger absolutt å
holde årsoppgjør med oss selv, og
ikke bare ved hvert årsskifte. I
en krevende hverdag er det viktig
stadig å ha tid til å reflektere over tidsbruk, prioriteringer,
målsettinger, osv.
Vår ”kurs” må justeres jevnlig,
slik at vi ikke driver av - i alle
påvirkningers vindkast.
Det er viktig å huske at høytiden
bak oss nettopp har gitt oss et
orienteringsmål - og pusset det
blankt på ny: Vi mennesker er
satt her i tiden med et mål og
en hensikt - av Gud. Han sendte
oss sin Sønn, som da han vokste
Godt Nytt for Gjerpen

ut av krybben og ble talefør, sa:
”Følg meg!”
Jesus Kristus begynte en ny tid
i skaperverket - en frelses (nyskapelse)tid. Et nytt år av den
-ca 2013 - ligger foran oss.
Ofte omtaler vi år som ligger
foran som mulighetenes år. Og
det er riktig. Det er ikke først og
fremst vårt år - om vi får leve
i det- men Guds, Herrens, år.
Derfor er den rette betegnelse på
alle år i tiden: Anno Domini,
Herrens år. Det er Herren som
råder over tiden, og som har
mulighetene i sin hånd! Våre
tider er i hans hånd, der han har
begynt å gjøre alle ting nye, ved
vår tro på Jesus å tilgi oss våre
synder i fortiden - og gi oss en ny
fremtid med seg.
2013 er derfor de nye muligheters år - for deg og meg sammen
med Jesus Kristus! La oss da,
når vi ønsker hverandre alt godt
for det nye år - først og fremst si
: Anno Domini 2013 - i dette året
vil vi igjen leve i bønn og arbeid så Gud kan vise sine muligheter,
også gjennom oss!

Bjarne Imenes

Sogneprest
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FELLESMØTENE
2013
i GJERPEN 8. - 10. MARS

-BESØK AV BIBELSKOLEREKTOR JAN GOSSNER

Men Gossner er først og fremst
Bibel-lærer som pløyer dypt
i Guds ord med stor formidlingsevne; ansporet av sin
lære-tid under den kjente
forkynner og biskop Erling
Utnems kateter på Menighetsfakultetet. Senere var
også Gossner med i det første
leder-skap i Oase.

Tradisjonen tro blir det fellesmøter midt i mars også
dette året. Komiteen har arbeidet en god stund for å få
bibelskole-rektor Jan Gossner
til taler på fellesmøtene, og i
år har vi lykkes. Dette gleder
vi oss over.

Vi ser fram til hans besøk hos
oss som taler på fellesmøtene.
Sett av datoene, og se programmet for disse i dagspressen.

Fellesmøtene er tenkt å skulle
bidra til å grunnfeste oss i
hovedlinjene i Guds Ord, med
vinkel ut til hverdagen i menighetene, samt kanskje bety
en utfordring på upløyd mark.

UNGDOMS
KLUBBEN

Jan Gossner er rektor på bibelskolen i Staffeldtsgt. i Oslo,
og er en kjent og benyttet forkynnerkapasitet i landet. Han
har vært prest i Den norske
Kirke og Den evangelisk lutherske Frikirke, før han ble kalt
til rektor - i en utfordrende tid
med fusjon av Lærer-akade6

miet, Normisjon og Frikirken
som samarbeidspartnere i
Bibelskolen Staffeldtsgt.

PÅ MENIGHETSHUSET
BLOMSTRER
Nå er 30 tidligere konfirmanter med i miljøet, som samles
regelmessig til opplæring i lederskap for nåværende og kommende konfirmanter. Dessuten
er oppbyggingen av fellesskapet
i seg selv viktig: matgruppa
sørger for hyggelig servering på
Godt Nytt for Gjerpen

møtene - praten og latteren sitter løst - både rundt bordet og
i leke-runden. Dessuten hører
stadig tilegning av Bibel-stoff
med, aktualisert til bruk for
ungdom. En stor happening er
GOOG FRIDAY for konfirmanter i Skien Fritidspark i begynnelsen av februar. Vel fire hundre ungdommer fra hele Skien
prosti deltar, og fra ettermiddag
til midnatt blir drevet rundt i
forskjellige aktiviteter ved assistanse av krefter fra Skjærgårds
gospel. Her er alt fra idrett til
musikk-show og andakter.
Spesiellt for ungdomsklubben
på Gjerpen Menighetshus i år,
er at man sikter seg inn på å
delta på den store, kristne ungdomsfestivalen i PRAHA i beynnelsen av august, arrangert av
verdensorganisasjonen YWCA/
YMCA. Det er hvert femte år at
muligheten gis til å samles med
ca 5000 andre ungdommer fra
hele Europa til tros- og livsfellesskap noen dager. Kontingenten fra Norge vil telle ca 200
ungdommer.

natting underveis hver vei. På
tross av billig opplegg, er det
snakk om noen kroner, og ungdommene vil legge seg i selen
for å arbeide seg opp kapital.
Har noen bruk for hjelp til snømåking, og senere hagearbeid
eller mye annet- så ta kontakt
med menighetskontoret, for en
vinn/vinn situasjon.

TAKK !
FOR RESPONS PÅ
GIVERTJENESTEN TIL
GJERPEN MENIGHET!
Som tydelig er kunngjort, er nå
Gjerpen menighet helt avhengig
av at vi forholdsvis raskt får etablert en skikkelig givertjeneste
også her hos oss. Faktisk er det
slik at man er avhengig av at
dette lykkes, for å kunne fortsette
med det arbeid vi er godt i gang
med.
Derfor er det gledelig å kunne
melde at vi ved juletider har fått
en god start - givertjenesten ved
auto-giroavtalene pekte da mot
over 60.000,- i året. Men vi trenger over dobbelt så mye - noe som
ikke skulle være vanskelig for en
menighet som Gjerpen å greie.

Med på turen blir begge prestene i Gjerpen, med leder av
ungdomsklubben Svein Lindebø
i spissen. Han er også leder for
felleskontingenten av ungdommer fra regionen. Transport
middel blir buss, med en over- Nå gror det hos oss !- ikke minst
Godt Nytt for Gjerpen
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på barne- og ungdomsfronten, og i diakoni-arbeidet. Vi du være
med å se til at vårt arbeid ikke må legge inn årene, så MELD DEG
SOM GIVER!. Stort eller lite månedsbeløp - alle monner drar!
Brosjyrene for givertjenesten ligger i kirkens våpen -hus, og på
menighetskontoret.
Takk for at du vil være med!

TÅRN-AGENT HELG
10. FEBRUAR
Det var festlig sist år å se 11-åringene med sine hodelykter og
detektiv-innstilling i aksjon i Gjerpen kirke. Også i år vil leder
av tros-opplæringen Tone Arntzen, sammen med diakon Kirsten
Eliassen, trekke i trådene for arrangementet, som samlet så mange
barn i fjor.
De vil delta på familie-gudstjenesten på søndagen med Svein
Lindebø. Godt er det at dåpsbarna på dagen er for små til å bli
skremt - og ingen andre må heller la seg skremme fra å komme!

LAGE WEDIN
KOMMER TIL SANGKVELD/KONSERT I GJERPEN KIRKE
søndag 17. mars. Det er diakonen vår -og julaftens-predikant sist
år, Kirsten Eliassen, som gjennom sin kontakt med Wedin på flere
større arrangement - også har fått ham med til Gjerpen kirke.
Eliassen dirigerer vårt menighetskor, "Gladsang", som vil delta
på sangkvelden, sammen med vår dyktige kantor , Kjell Frigstad.
Dette blir en stor anledning i Gjerpen kirke. Merk av tiden!
8

Godt Nytt for Gjerpen

MENIGHETENS ÅRSFEST
SØNDAG 24. FEBRUAR
Blir kl.18.00 på menighetshuset. De siste årene har man hatt
ett tema som samlingspunkt for
årsfesten - en visjon for arbeidet. Denne gang fokuserer vi på

MENIGHETSUTVIKLINGS-PROSJEKTET
I GJERPEN.
I vel halvannet år har Gjerpen
menighet vært så heldig å få
være med i et prosjekt som Menighetsfakultetet i Oslo står
bak, der fire prestegjeld i Skien
prosti for tiden er med - i et
arbeid som er ment å skulle
kunne rekke ut til de fleste av
landets menigheter i årene som
kommer.
Å være menighet, hvordan mer
bli det vi er kalt til¨å være? En
styringsgruppe hos oss har vært
i arbeide med dette, og møtt
menigheten til situasjons-analyse ved flere anledninger og
metoder. Det har vært oppsett
av tidslinje over aktiviteter og
hendelser gjennom årene - samt
spørreskjemaer og intervjuer.
Menighetsfakultetets veiledere
har vurdert resultatene, og
skrevet en rapport - en analyse
av Gjerpens situasjon - pr. idag.
Det er interessant og spennende
lesning. Denne rapporten vil
menighetsrådet presentere på
Godt Nytt for Gjerpen

årsfesten, sammen med innledning av vår mentor Mostøl, som
kommer fra Oslo for anledningen. Det vil bli anledning til
samtale: Hvor står vi, og hvor
går vi som menighet? Leder i
menighetsrådet, Terje Hærås,
vil lede kvelden.
Sett av dagen, og bli med på en
givende årsmøtefest!

DEN ÅRLIGE MISJONSFESTEN
For Gjerpen Menighet kommer som
tradisjonen tilsier siste søndag i
januar, i år 27. januar kl.18.00. Da
håper vi å fylle menighetshuset.
Madagaskar-misjonær gjennom
mange år, Gerd Åsvang, vil tale og
vise billedklipp fra misjonsarbeidet på øya, som er tradisjonsrikt
i NMS-sammernheng, og der også
Gjerpen menighet gjennom flere
år har hatt sitt særlige misjonsprosjekt i Antsirabe. Åsvang er for
tiden hjemmerabeider i NMS, med
Nord-Norge som særlig arbeidsfelt
- men er bosatt i Vestfold, og vi ser
frem til å få besøk av henne i Gjerpen. På misjonsfesten er det selvsagt bevertning, og misjons-offer.
En levende menighet er alltid en
misjonerende menighet - velkommen på misjonsfesten!
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Et privilegert land
N

år en bor i Skien, har jobbet
på Modum Bad i Vikersund,
ledet bispedømmerådet i Agder og
Telemark med ofte møter i Kristiansand, medlem av styret ved
MF hvor styremøtene som regel er
i Oslo, da blir det ikke få timer i
bilen. Tid jeg bruker til å lytte til
musikk, høre på CD bøker eller
ulike radiokanaler, men ofte blir
det også å sitte i stillhet å la landskapet gli forbi mens tankene flyr.
Ikke få kirker blir passert der de
ligger sprett rundt i landskapet.
Noen ganger som en silhuett mot
himmelen, andre ganger som et monument over et bygdesamfunn. Ettersom jeg passerer på ulike tider
på døgnet hender det ikke sjelden
at lyset er tent og en aller annen
aktivitet foregår. Da begynner
tankene mine å løpe. Hva foregår
innefor, er det kirkekoret som øver,
konfirmanter som undervises, bryllup, begravelse, en sjelsørgerisk
samtale, kveldsgudstjeneste, eller
hva? Hvem er prest her tro? For
meg blir dette gode påminnelser
om hvor fantastisk privilegert vi er
i Norge som ser oss råd til å ha en
kirke som er tilstede overalt, med
medarbeidere som stiller opp både
i glede og sorg.

M

ange av oss er svært glad for
at kirken nå har fått en annen
tilknytning til staten. Det har vi
sett markeringer av de siste ukene
ved at kirken for første gang selv
har utnevnt både biskop og proster.

Godt Nytt for Gjerpen

Vi i Agder og Telemark bispedømme fikk Stein Reinertsen som den
første biskop utnevnt av kirken selv
og ikke den norske regjering. Det
er vi glade for og vil ønsker han
velkommen som vår biskop. Jeg
tror samfunnet vårt vil bli fattigere
hvis vi som nasjon ikke ser oss råd
til å finansiere dette, det være seg
gjennom Den norske Kirke eller
andre kirkesamfunn. Verdien i
å ha trosdimensjonen synlig til
stede i det offentlige rom så vi gode
eksempler på i forbindelse med
katastrofen som rammet 22. Juli
2011. Mange av oss har opplevd
verdien i det å ha noen å snakke
med, noen som kan opptre på vegne
av det som er større enn hva egne
tanker kan forstå. Den verdien må
vi ta vare på.

G

jerpen kirke vil sette spor og
bety en forskjell. Vi vil være
vital og opptatt av å møte de utfordringer som kommer. For at
dette arbeidet skal lykkes trenger
menigheten økonomisk støtte og
forbønn. Særlig nå når både stat
og kommune gjør tøffe økonomiske
prioriteringer som ikke alltid går
i vår favør. Gjerpen kirke vil være
der for deg, enten det er for å markere de ulike fasene i livet eller
du finner din plass som deltaker i
kirkens fellesskap.

Terje Hærås
leder av menighetsrådet
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2610.26.06174

Gjerpen Menighet
Håvundvegen 5
3715 SKIEN

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

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

autorisert innstallatør

Mælagaten 1, 3716 Skien Tlf. 35 52 28 18

Norsk salmebok 2013
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
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Den nye salmeboka blei autorisert av Kyrkemøtet
i april 2012. Salmeboka blir utgitt hausten 2013
og får tittelen «Norsk salmebok 2013».
Norsk salmebok 2013 inneheld 899 salmenummer med til saman 1079 tekster. I tillegg kjem det
eit utval av bibelske salmar og liturgiske ledd på
nummer 900-991.
Salmeboka har større sjangerbreidde enn tidlegare
salmebøker i Den norske kyrkja – og rommar den
kjente og kjære salmeskatten så vel som nye salmar frå inn- og utland. Utvalet vitnar om at kyrkja
samstundes er grunnfesta i lokalmiljøet og i ein
verdsvid fellesskap.
535 nummer i den nye boka er førte vidare frå
Norsk Salmebok (1985), og 124 nummer kjem frå
Salmer 1997. Talet på nye salmar er 240, og av
desse var 174 med i høyringsframlegget Salmebok
2008.
Av salmane på norsk språk er 39,0 % på nynorsk
og 61,0 % på bokmål. Det er òg med 15 salmar på
kvart av dei tre samiske språka, og på svensk.

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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MENIGHETSVEKST,
HVORDAN?

avtale mellom to samarbeidspartnere, der et på mange måter bra menneske trenger litt
justering og reparasjon for å
bli bedre, og enda mer etter sin
hensikt. Nei, mennesket var så
ute av kurs at det ikke kunne
repareres, men måtte kaseres
og henrettes -dødes- og så nyskapes i Kristus. Dette skjer
av Guds nåde alene, i dåpen
ved troen.

Gjerpen menighet er med i et
menighetsutviklingsprosjekt
over tre år. Dette deler vi nytt
fra her i menighetsbladet, fra
flere vinkler, og håper det skal
være til inspirasjon, og blankpussing av mål og veivalg. Her
vil jeg ta frem to punkt som er
grunnleggende i enhver vekstDette må vi stadig huske. Slik
prosess i en menighet.
er det gått til med vår kristen- Det er grunnlagsavgjørende: stand. Det er ikke vi som har
valgt Jesus; Han har valgt oss.
(Johs. 15) Også når det gjelder
det nye menneskets liv - ditt
1) Hvordan vi møter Gud.
og mitt liv som kristne - er det
bare Jesu ord som er rettesnor.
Det er Guds frelses-handling Her svikter det lett!
i Jesus Kristus som er menighetens opphav. Herren
har aksjonert og grepet inn
i historien ; ja, latt den begynne på ny. Her har ikke vi
medvirket - alt er av Gud. Når
vi så samles til gudstjenester
og møter i Jesu navn, er det
nettopp fordi - som ordbruken
sier - at Gud vil tjene oss med
sin frelse - gi oss alle ting med
Ham! (Sønnen) Rom.8,32.

"Jeg tror på Jesus, men gjør
som jeg vil" - ER EN UMULIGHET - og blokkerer og
torpederer kristenliv i entall
og flertall. Dåpens liv er boten - anger og tro - sa Luther
med Skriften; daglig omvendelse, tilbakevending til Jesus
Kristus. "Når Herren Jesus
sa: Gjør bot! - så mente Han
at den kristnes hele liv skal
være en bot!" (Den første av de
Guds frelses-handling er total. 95 tesene på kirkedøren i WitDet er ikke en forhandlings- tenberg 31. okt.1517).
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All sann vekst som kristen og
kristen menighet skjer her - og
bare her. Konstruksjoner av
aktivitet uten på denne grunnvoll, er menneskelige korthus.
Derfor begynner all vekst med
at Gud får møte oss, igjen og
igjen , med sitt ord og sakrament; legge flatt alt vårt, og
bygge sitt.
2) Hvordan vi møter hverandre.

Det er sant at i denne falne verden, er det slik noen ganger at
man må sette opp gjerder mellom mennesker og grupper - og
unngå å ha for mye med hverandre å gjøre (Lovens, budenes 1.
bruk for den falne verden etter
katekismen)- fordi kristenlivet
i en eller flere er så lite utviklet
at for mye samkvem ikke tåles,
- det gamle mennesket lar seg
så lett tirre at motstanderen får
lett spillerom; men det er et minste onde , og en stadig klamp om
foten i en menighets livsvekst.
Vi må alltid streve etter med
Jesus å gi Ånden rom, og gjøre
fremgang ikke bare i takk for
rettferdiggjørelsen, men også i
helliggjørelsen - der Kristus for
oss på Golgata også blir Kristus
i oss i hverdagen. Han vil selv
gjøre dette under når vi lever i
boten.

Dette henger nøye sammen
med det første, og er en følge
av dette. Slik Gud har møtt oss,
nemlig med sin store kjærlighet, slik at han tilgir oss og
lar oss begynne på nytt med
blanke ark - slik skal vi møte
hverandre! (Fadervår) - Glemmer vi dette, kan vi glemme Den nye liturgiens fredshilsenvekst i en menighet! Det er må være menighetens hjertehilytterst farlig å gi seg selv sen fremover!
konsesjon til ikke å tilgi - det
er å gi Motstanderen rom og
rett - så det blir bolignød for
Den Hellige Ånd. Man kan nok
lure seg selv - og kanskje noen
andre- med kristelig aktivitet
som alibi for sin kristenstand men man lurer ikke Gud, -egen
kristenstand er på tynn is, og
sann vekst kommer ikke.

Bjarne Imenes
sokneprest
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Kyrkjeboka – no er ho
historie

No frå årsskiftet er det slutt, papirbøkene med skinnpermar kan
pakkast vekk, og alle føringar skal gjerast elektronisk. Eit brev
gjekk ut frå departementet i desember, og her er den nye, moderne tid stadfesta.
Elektronisk kyrkjebok, eller eKirkebok, kom i ny versjon i haust,
og den doble føringa som mange har drive med, er no historie. Frå
1. januar skal både inn- og utmeldingar, opplysningar om dåp,
konfirmasjon, vigsel og jordfesting inn i eKirkebok, og berre der.
Dei gamle kyrkjebøkene skal framleis vere på kyrkjekontoret – i
80 år til. Då er det statsarkivet som tek over forvaltninga av dei
historiske og unike dokumenta.
Les dokumentet frå Det kongelege fornyings -, administrasjons- og
kyrkjedepartementet her. (omtrent midt på sida, under overskrifta Avvikling av papirbasert kirkebokføring)
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Et enkelt nyttårsforsett

E

r du blant dem som ikke gir deg
nyttårsforsett fordi du er sikker på
at du ikke greier å oppfylle dem? Da er
du ikke alene. Det påstås at de fleste
har gitt opp sine gode forsett i
løpet av februar måned. Det
føles som et nederlag.
Og nederlag er noe
vi verken søker
eller ber om.
Derfor lar
vi nyttårsforsett være nyttårsforsett. Det
finnes andre ting
å konsentrere seg
om!

D
S

et er feigt
det!

tort sett
går vel
nyttårsforsett
ut på å forbedre seg
på en eller annen
måte. Bli
snillere, bli
sunnere, bli
mer økonomisk,
stå mer på for andre. Er ikke det
verd å kjempe for?
Enda om du vet med
deg selv at nederlagene ligger og venter?

S

elv har jeg gått på mange ”bommer”
og gitt opp. Men i de seinere år har
jeg, klok av skade, valgt en forsiktig
strategi. Jeg har sett meg ut nyttårsforsett som er enkle å oppfylle. Som
jeg er forholdsvis trygg på at jeg stort
sett skal mestre. Det kan for eksempel
være noe så enkelt som å bli en bedre
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tilhører eller lytter, få med seg morgenandakten – om ikke på radio, så på
nettet – eller sende en liten hilsen til
en du tenker på ved hjelp av mobilen.

O

g her er jeg fremme ved årets
nyttårsforsett for mitt vedkommende. Et forsett jeg med
glede deler med andre: Jeg skal
oftere slå av mobilen! Det er
enkelt det! Det er det ikke
sier du! Er du virkelig blitt
så ”hekta” altså? Ja, men
da er det jo fare på ferde
da – og dobbelt viktig å
prøve å gjøre noe med
det. Jeg har bestemt
meg for å legge igjen
mobilen i bilen eller slå den av
når jeg går inn
i kirken eller
på bedehuset
eller når jeg
skal besøke noen.
Jeg skal
ikke la
m e g
friste til å
følge med på
nettet når jeg sitter
sammen med andre og
gi dem inntrykk av de
betyr så lite for meg eller er
så uinteressante at jeg må søke
underholdning på mobilen. Mobilen
skal ikke få bli et maktmiddel som får
andre til å føle seg oversett – eller – ja,
jeg tar såpass hardt i som å si ”tråkket
på”. Det er mitt enkle nyttårsforsett. Er
det noe for deg?

K

ØS
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Slekters gang
Vigsler i Gjerpen
Therese Bergheim Eikland og Stig Aagestad
Bente Helland og Bård Øberg
Cathrine Villemo Svendsen og Tommy Samuelsen
Tone Kåsastul og Kristian Norheim
Aillyn Calumpang Hansen og Joakim Nordskog
Sara Suominen og Knut-Inge Jørgensen
Åse Heidi Taule og Ruben Aasen
Annikken Balterød og Kristian Andersen
Hilde Baar Kristoffersen og Christian Riis
Tonje Sanderød og Tor Espen Aarstad
Christine Amalie Myhra og Ken Andre Kihle
Anette Helene Stensrød og Hugo Agnar Pedersen
Lene Brubakk og Hans Rune Aadalen
Heidi Skare Kristiansen og Arild Kristiansen
Heidi Henriksen og Espen Lie
Stina Linn Sjøkvist og Johannes Endresen
Kine Cecilie Mortensen og Reino Staulen
Violet Johannessen og Tommy Vee-Haugen
Sigrid Bøe og Inge Tore Sanni
Annette Mørch Sageie og Morten Svendsen

Døpte
Gjerpen kirke
Tobias Brenna
Maiken Jacobsen
Cornelia Lindgren Jørgensen
Niklas Jensen Arnesen
Lucas Alexander Heian Ekeberg
Marte Ekre
Sander Kvennodd Lofstad
Sverre Nikolai Brustad Skryten
Elina Walnum Taraldsen
Leah Heddeslid Abrahamsen,

Nenset kirke

Anne Marie Norendal Braathen
Aurora Green
Ånund Ellesrød Marker
Hillevi Stachnik Svandal
Liam Gjærum Johansen
Tilde Jamtvedt Semb
Ole Vincent Sandvik

Lizzie Renate Andersen og Peter Stefan Mergaert
Kristine Tvilde og Anders Egeland Martinsen

Døde i Gjerpen
Alexander Leonard Adolfsen
Hans Graasvold
Kirsti Aasbø Ødesneltvedt
Astrid Høva Glenna
Else Marie Sem

Kristine Johanne Skåtan
Per Andreas Jakobsen
Erling Tveten

Døde i Valebø
Kolbjørn Martin Johansen

Lars Hegna
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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.

”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 påske og er påskenummer.

►►

Siste frist for innlevering av stoff er torsdag 25. februar 2013
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Vårlig kirketur til
Kongsberg
lørdag 4. mai 2013
den 5. turen til Gjerpen menighet
Vi besøker Kongsberg kirke, guiding rundt
i byen via buss. Besøk på myntkabinettet (museum) og ski og hoppgutta Ruud’s
museum og deres pokalsamling

Det blir servert :
kaffe,kaker,rundstykker og
middag underveis.

Turen går
over Notodden til Kongsberg og retur via Hvittingfoss.
Dette blir en interessant tur!
Påmelding til:
Bjørnar A. Gundersen:
35527303 / 98402269

