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God Påske !

Gudstjenester
Gjerpen kirke
17. mars Maria budskapsdagKl.11.00Familiegudstjeneste. Dåp. Utdeling av 4-årsbok. Artnzen, Norendal og Imenes. Offer.
Kl.18.00 «Minns du songen» Sangkveld i Gjerpen kirke. Kirsten Eliassen med Gladsang; Lage Wedin; orgel:
Kjell Frigstad. Kollekt v. utgangen

24. mars palmesøndagKl.11.00GudstjenesteImenesDåp. Offer.

28. mars skjærtorsdagKl.18.00SkjærtorsdagsgudstjLindebøNattverd. Offer.

29. mars langfredagKl.11.00PasjonsgudstjenesteLindebø.

31. mars påskedagKl.11.00HøytidsgudstjenesteLindebøDåp.Offer.

7. april 2. søndag i påsketidenKl.11.00GudstjenesteImenesNattverd. Offer.

14. april 3. søndag i påsketidenKl.11.00Familie-gudstjeneste «Tårnagentene»Dåp. Artnzen og Imenes. Offer.

21. april 4. søndag i påsketidenKl.11.00GudstjenesteMargrete HolmeideNattverd. Offer.

28. april 5. søndag i påsketidenKl.11.00LekmansgudstjenesteLiv Jorånn HøgsethOffer.

5. mai 6. søndag i påsketidenKl.11.00Famliliegudstjeneste LindebøOffer. Familiespeiding-samling på Hesthaugen.

9. mai Kr. HimmelfartsdagKl.11.00GudstjenesteLindebø Dåp. Offer.

12. mai søndag før pinseKl.11.00GudstjenesteImenes Nattverd. Offer.

Valebø kapell
31. mars PåskedagKl.17.00Gudstjeneste. Lindebø. Offer.

21. april 4. søndag i påsketidenKl.17.00Gudstjeneste. LindebøOffer.

17. mai GrunlovsdagKl.17.00 Gudstjeneste. Imenes
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* Redaktørens tanker...............
Tiden går, nå står påsken for døren igjen!
Det er utrolig hvor fort tiden går. Nå kommer
påsken tidlig i år, men allikevel.

den muligheten.

Påsken fortoner seg forskjellig for
hvert enkelt individ. Noen gleder seg til tur på
hytta og gå lange turer på ski. Andre har ikke
midler til hytte og leier seg et sted hvor familien koser seg. Den tredje kategorien får ikke
endene til å møtes og skulle gjerne jobbet hele
påsken for å få inn noe ekstra gryn.

Viktig er det i alle fall at en lytter til kropp og
sinn og gjør det som passer nettopp for deg.
Ikke lev livet som en person du skulle ønske du
var, men vær deg selv.

Felles for alle er at vi har hvert vårt
å stri med. Eller sakt på en annen måte , utfordringene står for døren.
Mange lurer på hva meningen med
livet er. Andre er fornøyd slik de har det. Noen
kaller seg kristne og sliter med å lykkes med
det. Atter andre har fått møte den beste venn
man kan ha med å gjøre, nemlig Jesus.
Kirkelig sett er det faktisk ham det dreier seg
om i påsken. Han levde på jorda som menneske
i ca 30 år , og endte sitt liv på et kors.

Så hva du kjære venn, og leser gjør i påsken,
det er det ingen mennesker som kan bestemme.

Hent energi der du trives enten på skitur i fjellet og/eller i kirken.
Jeg håper du tar riktig valg i påsken, og kommer tilbake som en fornyet personlighet.

Med de beste hilsener
for påsken og tiden fremmover..
redaktør

Kjell Lofstad

Hvorfor det? Jo for at skriftene skulle oppfylles
og de som vil ta i mot frelsen skulle kunne ha
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Kirkemøtet 2013

Årets kirkemøte arrangeres i Kristiansand 11.-16. april. Hovedtemaet for Kirkemøtet 2013 er "Folkekirke - Kirkefolk".

om begrepet. Fire kirkefolk vil dele sine
folkekirketanker fra hver sin innfallsvinkel:

Kirkemøtet åpnes ved en gudstjeneste i •Inge Lønning, professor, tidligere storKristiansand domkirke kl. 14.00 torsdag
tingsrepresentant:
11. april. Samme dag er det kl 16.00 åpEn bekjennende folkekirke - En kirke,
ningsmøte på kirkemøte-hotellet som er
ett folk?
Clarion hotel Ernst i Rådhusgata 2.
•Berit Nøst Dale, Høgskolelektor ved NLA
Kirkemøtet 2013 avsluttes tirsdag 16.
Høgskole i Bergen:
april kl. 16.00
En misjonerende folkekirke - FolkekirKirkefolk om folkekirke
kens grenser
Mandag 15. april kl 11.30 – 13.00 er det
•Kristin Gunleiksrud, generalsekretær i
plenumspresentasjon av hovedtemaet for
Norske kirkeakademier:
årets Kirkemøte: "Folkekirke - Kirkefolk".
Siden forrige kirkemøte er folkekirke- En åpen folkekirke - Kirke i kulturen
begrepet kommet inn i Grunnloven. På
•Asle Finnseth, redaktør i magasinet
Kirkemøtet inviteres det til refleksjon
Strek:
En tjenende folkekirke Kirke mot kulturen

Fra venstre: Kristin Gunleiksrud, Inge Lønning, Berit Nøst Dale og Asle Finnseth.
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Prestens hjørne
KIRKEN SOM ÅNDELIG LEDERSKAP I
TIDEN

Kirken – den kristne menighet i verden –
har en rolle å spille som bærer av Guds
ord til menneskene. Dette sitt ord har Gud
åpenbart gjennom profetene og apostlene –
åpenbaringsbærerne- slik det er nedtegnet
i de hellige skrifter i Bibelen. Vår oppgave
som menighet i dag er å løfte fram –nå som
før – dette Guds ord , til frelse og veiledning
for menneskene.
Gud er en, og hans vilje er en. Bibelen er å
forstå slik den står, og den tolker seg selv.
Der hvor nye problemstillinger dukker opp
i tiden, som krever et trosmessig svar som
Bibelen ikke eksplisitt uttaler – finner man
det ved å tolke i Bredden», dvs. anvende
Bibel-ordet på den aktuelle situasjon ut fra
Bibelens øvrige budskap.
Dette er en krevende sak, der vi i vår reformerte tradisjon sliter med å få saken på
plass. Den katolske kirke har kirkens tradisjon- i siste instans forvaltet av paven – som
ansvarlig for RETT tolkning. Selve prinsippet er bibelsk- helt fra Apostelmøtet i Jerusalem, skildret i Ap.gj. kap. 15 - der man
etter drøftelser og diskusjon om hedningers
eventuelle omskjærelse ble enige : «Den hellige Ånd og vi har besluttet-« (v.28) har det
vært slik at i lære -saker i nye situasjoner
blir man under bønn enige (consensus) om
tolkningen – og først da gjelder den. Paven
misbrukte denne tolkningsrett med de eldste» til å lære annerledes enn skriften – og
gå IMOT den i stedet for i bredden,l derfor
gikk Luther ved reformasjonen kraftig ut
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mot misbruket, slik tolkningstradisjonen
hadde utviklet seg til å bli : noe som stod
over selve skriften.
Men den gamle consensus-tradisjonen
gjelder fortsatt i vår kirke. Men den brukes
dessverre ikke. Lærenemndas avgjørelser
blir delt. Dette er ubibelsk, og skulle vært
satt på plass av biskopene, som har ansvaret for kirkens enhet. Så har ikke skjedd.
I stedet nedgraderer man lærespørsmål
til ordningsspørsmål, for å kunne godta
forskjellige meninger. Slik forvaltning av
tolkningstradisjonen har aldri vært reformasjonsfedrenes linje. Kirken blir demokratisert på feil måte, og mister sin troverdighet
som åndelig lederskap i tiden. Bedre blir det
ikke når man tiltar seg enighet på områder
hvor skriften naturlig nok IKKE taler entydig –for eksempel om oljeboring i Lofoten
(kan være flere kristne meninger om dette),
mens man på lære-områder som homofilt og
lesbisk samliv , der skriften omtaler dette
som synd, ikke er enige- og verre: tillater
forskjellig synspunkt.
Slik har kirken abdisert som åndelig lederskap i tiden, nå som vi som mest trenger det.
Det siste er samlivsutvalget nylig fremlagte innstilling om samlivsformer. Her
har man også forlatt Bibel-ordet som argumentasjonsgrunnlag. Liberale krefter
applauderer dette. Vi håper i det lengste at
Bispemøtet og Kirkemøtet ser skriften på
veggen, og vender tilbake til grunnspørsmålet: Hva sier Guds ord? Og så retter seg
etter det. Bare slik kan vi som kirke være
lys og salt i verden

Bjarne Imenes
Sogneprest
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ALF klubben
– der alle er
velkomne !
sklubb, med masse
aktiviteter og alltid
PIZZA !
Kristin Røste, som
er Gjerpens jente.
Har vært med
på ALF klubben
i mange år. Og
jeg spurte Kristin
litt om ALF klubben, når jeg var på
Et par
besøk.
ganger
Er det moro på ALF da Kristin ?
i året er -Ja
her er det veldig gøy,
jeg så
for
her synger vi,leker
heldig å
og har kioskbli invitHvem
ert til
hørå være
med
på ALF klubben. ALF klubben og Gjerpen menighet
har et samarbeid i forhold
til trosopplæringen. Her er det
ungdom i alle aldre, og annen
er
hver tirsdag samles en stor
dere
gjeng på L9, normisjonshuset på om her da ?
Hovenga i Porsgrunn. ALF klubJesus, da
ben er en tilrettelagt ungdomhar vi andakt.
6
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Åsmund ordner med cd spilleren, og finner riktig sang.Hvor lenge har du gått på ALF
klubben ?
- Helt fra starten, det er 20 år
siden, til høsten –
Hvem er ledere på ALF klubben
da ?
- Det er Jarle, Ulf, Einar, Odd
Bjørn og Frank….bare menn –
Er dere gode venner her på ALF
?
- Veldig gode venner, her er
alle like –
Takk skal du ha Kristin !
Ingen dager er like, men gleden
er ekstra stor, etter å ha vært på
ALF klubben.

Kristin

Hilsen fra Tone, trosopplærer

Godt Nytt for Gjerpen
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Diakonien – hva

skal vi med den?
Det finnes et kinesisk ordtak
som sier: ”Ditt liv roper så høyt
at jeg
ikke kan høre hva du sier”
Er vi her inne på det som er
vår kirkes største utfordring i
dagens
samfunn? I hvert fall så lenge
vi snakker om kirken slik den
fremstår i
media, og svært mange mennesker forholder seg dessverre
først og
fremst til kirken gjennom
media. Skapes det et bilde av
kirken som
gjør at vi mangler troverdighet
overfor folk flest – ikke på
grunn av
hva vi sier, men på grunn av
hva vi gjør? Eller kanskje helst
ikke gjør?
Hva er diakoni?
I Den norske kirkes Plan for
diakonien finner vi følgende
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definisjon:
”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i
handling og blir uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende
fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet.”
Eller for å si det enklere:
Diakoni = ”Det kristne
kroppsspråket.”
Kjærlighet har alltid en fysisk
side. Den som har en kjæreste,
vil ikke
nøye seg med å si gode ord, men
vil også berøre og kjærtegne.
Slik også med Guds kjærlighet
til oss. Den trenger mer enn
ord, den
trenger også et kroppsspråk.
Diakoni er ”evangeliet i handling”. Uten
diakoni mister kirken en
avgjørende side i formidlingen
av evangeliet.
Diakonien er selvsagt først og
fremst vesentlig for deres skyld
som
trenger hjelp og omsorg. Men
diakonien er også avgjørende
for
kirkens skyld – at den kan være
en sann kirke som følger etter
Jesus
Kristus. Han nøyde seg som
kjent ikke bare med gode ord.
Om ham sa
Godt Nytt for Gjerpen

folk: ”Alt han har gjort er godt!”
Diakoni er å følge etter Jesus.
Det står i Bibelen at menigheten er Kristi kropp. En kropp er
noe
fysisk, og menighetene trenger
det fysiske kjærlighetsspråket
for og
være menigheter fullt ut.
Menigheten trenger gode fellesskap for ungdom.
Menigheten trenger noen som
besøker de ensomme og de syke.
Menigheten trenger noen som
kan avlaste enslige foreldre som
aldri
får tid til sitt eget liv.
Menighetene trenger noen som
kan stille opp og tale de stemmeløses
sak og kjempe for deres rettigheter.
I tillegg trenger samfunnet
en kirke som alltid ser de som
andre ikke
ser. Diakonihistorien viser oss
at diakonien og kirken alltid
har startet
opp omsorgstiltak der behovet
var. I dagens Norge finnes det
mange
behov for omsorg, vår utfordring er å se det og gjøre noe
med det.
Her kan nevnes noen eksempler:
Godt Nytt for Gjerpen

• tilbud til døende i hjemmene
• omsorg for menneskenes
åndelige behov
• støtte til mennesker som opplever brutte relasjoner, særlig
barn
• ulike tiltak for å gi verdighet
til de som trenger det (narkomane,
alkoholikere, men også innvandrere, sosialklienter osv.)
Hva her i Gjerpen, Valebø og
Luksefjell?
Det er mange som kan bidra i
dette viktige arbeidet. En diakoniarbeider i 60 % stilling rekker
ikke så langt her. Er det noen
som kan stille opp og hjelpe til
med et eller annet innenfor diakonien er det bare å ta kontakt
med diakoniarbeideren.
Vet su om noen som trenger
hjelp, besøk, praktisk hjelp
eller annet må du heller ikke
være redd for å tipse diakoniarbeideren om dette
Kristen H. Eliassen
Diakoniarbeider
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Vil at Kirkemøtet skal diskutere menneskerettighetene
04.03.2013
- Også i kirken er forståelsen av men- - Vi mener Den norske kirke nå bør
neskerettighetene og menneskever- gjennomtenke sitt menneskerettigdet omstridt. Det er behov for at Den hetsengasjement på nytt. Det er ikke
norske kirke klargjør sin posisjon på fruktbart å skille mellom «nasjoflere områder, sier generalsekretær nalt» og «internasjonalt» arbeid og
i Mellomkirkelig råd for Den norske i løpet av disse 25 årene har dukket
kirke Berit Hagen Agøy.
opp mange utfordringer som den
gangen ikke ble nevnt i MellomkirkePå møtet i Mellomkirkelig råd 5.- lig råds utredning, sier Hagen Agøy.
6. mars drøftes Den norske kirkes
arbeid med menneskerettighetene.
I saksfremlegget bes rådet om å gå
inn for at Kirkemøtet 2014 skal få
dette som en egen sak. I forslaget
til vedtak heter det også at det bør
arbeides med hvordan et menneskerettslig perspektiv kan integreres i
trosopplæring og diakoni.

Mellomkirkelig råds menneskerettighetsutvalg peker på at menneskerettighetene er ikke uttømmende
for kristen etikk og omtaler dem
som "minstestandarder". Det pekes
på at kirkens diakoni må strekke seg
lenger enn til å oppfylle menneskers
rettigheter.

Mellomkirkelig råds menneskerettighetsutvalg arbeider med en - Kjærlighet, tilgivelse og forsoning
utredning om Den norske kirkes er eksempler på kristne verdier som
engasjement for menneskerettighe- menneskerettighetene ikke dekker.
tene. Dokumentet tar opp forholdet Kirkens diakoni vil derfor strekke
mellom religion og menneskeret- seg lenger enn til arbeid for å opptigheter og gir eksempler på nye fylle menneskers rettigheter. Menproblemstillinger og temaområder neskerettighetene vil på mange
som har blitt aktualisert i løpet av områder utgjøre minstestandarder,
de siste tiårene.
som har sitt grunnlag i en bred internasjonal enighet og som derfor er
Da Mellomkirkelig råd sist hadde en
et viktig verktøy i arbeidet for sosial
prinsipiell gjennomgang av kirkens
rettferdighet og mot urett og undermenneskerettighetsengasjement i
trykkelse, heter det i utredningens
1998, ble det internasjonale perspekforeløpige innledningskapittel.
tivet vektlagt.

Godt Nytt for Gjerpen
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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

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
12

1 År Papirbryllup
2 År Bomullsbryllup
3 År Lærbryllup
4 År Blomsterbryllup
5 År Trebryllup
6 År Sukkerbryllup
7 År Ullbryllup
8 År Bronsebryllup
9 År Pilbryllup
10 ÅrTinnbryllup
11 År Stålbryllup
12 År Kobberbryllup
13 År Kniplingsbryllup
14 År Elfenbensbryllup
15 År Krystallbryllup
16 År Månebryllup
17 År Ametystbryllup

18 År Margueritbryllup
19 År Granatbryllup
20 År Porselensbryllup
21 År Tyrkisbryllup
22 År Alliansebryllup
23 År Tulipanbryllup
25 År Sølvbryllup
30 År Perlebryllup
35 År Korallbryllup
40 År Rubinbryllup
45 År Safirbryllup
50 År Gullbryllup
60 År Diamantbryllup
65 År Krondiamantbryllup
70 År Jernbryllup
75 År Atombryllup

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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Menighets
Gudstjenesten

het, raske løsninger, lite tålmoVi er nå kommet midtveis i
dighet….. Kanskje vi kjenner
prosjektet vårt, «Menighetsutoss igjen her? Vi liker dessuten
vikling i folkekirken». Vi har
fått rapporten etter spørreskje- å bli underholdt. Kanskje vi
maer og intervjuer. Lesegruppa forventer det på en gudstjeneste. Da tror
på Menighetsjeg vi har misforfakultetet har
stått! I liturgien
kommentert
er det ingen som
og utfordret
opptrer. Vi er
oss på mange
alle deltagere!
plan. Det er
Liturgien er et
spennende
språk som lar
arbeid som ligoss senke farten
ger foran oss i
og hjelper oss til
styringsgruppa
å gå i dybden. Vi
og menigheten.
kan konsentrere
Gudstjenesten
oss om å la de
står sentralt.
ferdige ordene
Kirka betyr
mye for mange.Samtidig er det bli våre, og det hjelper oss til
sann omvendelse og levende
et tankekors at gudstjenesten
tro.Kjell Arne Norum(Prest
ikke har en sentral plass og
i Kviteseid) hadde et viktig
er et viktig samlingspunkt for
innlegg i Vårt Land i slutten
flere.Det blir sagt at gudstjeav januar. Han snakket om
nesten ikke treffer folk lenger.
de to språkene i kirka. Det er
Stilen er fremmed, og språket
vekkelsens språk og liturgiens
er vanskelig.Hva er det som
har forandret seg i vår tid? Er
språk. Begge er like viktige,
og begge har vært i kirken fra
vi preget av uro, støy, rastløs14

Godt Nytt for Gjerpen

sutvikling
begynnelsen av. Vi mennesker
er forskjellige, og vi opplever
ulike møteformer på forskjellig
måte. Men vekkelse og liturgi
må ikke spilles ut mot hverandre, sier han. Vekkelse og
liturgi utfordrer oss på hver
sin måte. Vekkelsen stiller folk
på valg. Liturgien vil bevare

Godt Nytt for Gjerpen

og fordype det livet som vekkelsen skaper.La oss samles i
kirka på søndagene! La oss roe
oss ned, reflektere over «Ordet»
og la det påvirke oss til arbeid
i Guds rike der vi er - på hver
vår plass.

Bjørg Olsen
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Påske-quiz
20 spørsmål.

Noen lette og noen vanskelige …..
og noen enda vanskeligere.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hva betyr ordet ”påske”?
Hvilken dato er den tidligste 1. Påskedag kan falle på?
Sola, påskeegget og gule kyllinger er symboler for det samme. På hva?
Hvilken jobb har påskeharen?
Hvilken profet profeterte slik: ”Se, din konge kommer til deg, rettferdig og
rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en esel fole.”?
Hvem av disiplene ønsket ikke å få vasket føttene sine av Jesus?
Hva het mannen Peter kuttet øret av i Getsemane?
Hvem sa:”Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden." ?
Hva het mannen jødene ville slippe fri i stedet for Jesus?
Hvilke anklager ble ført mot Jesus?
Hvem sa: ”Jeg finner ingen skyld hos ham.”?
Hva betyr ordet Golgata?
Hva het de to mennene som fikk ta ned Jesu kropp fra korset?
Hva bekymrer Maria Magdalena, Maria, Jakobs mor, og Salome seg for på
vei til graven?
15.
En yrkesgruppe har en statistrolle ved graven.
		
Hvilken?
16.
Hvilke betingelser satte Tomas for å kunne tro på
		
Jesu oppstandelse?
17.
Hva svarer Peter på Jesu tredje spørsmål om han
		
elsker ham?
18.
1. Påskedag har sitt ”høytidsvers”. Hva heter 		
		
salmen?
19.
Hvilken salme er dette sitatet hentet fra? ”Åpen
		
har jeg himlen funnet, Jesus vant,og jeg har vun
		
net!”
20.
Påskemorgen slukker sorgen” er kanskje den 		
		
mest brukte påskesalmen. Hvem har skrevet tek
		
sten?
Løsning side 18..............
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"BØTT ER BRØDEN - DØD ER DØDEN!"
Årstiden er fin. Lyset begynner igjen
å dominere over mørket. Fuglene tar
til å synge. Livet våkner. Isen smelter.
I denne perioden på året kommer
påske-høytiden. Den står med begge
beina plantet i vår verdens virkelighet.
Om noen skulle ha ment at juletidens
budskap var verdensfjern bomull, er
påskens innhold med på å understreke
at slik er ikke Guds ord. Det handler
om vårt liv, med nød, død, - og håp.
Jesu gjerning ble fullført. Han var
kommet, -ikke for å solidarisere seg
med oss, lide med oss og gå ved siden
av-. Det er for svake uttrykk. Nei, hans
gjerning var mer radikal og omfattende enn medfølelse. Gud lot sin Sønn
gå døden og bære straffen for menneskenes fjell av synder opp gjennom
historien.
Hvordan kunne det gå til? Ja,
det historiens største spørsmål.
Påskedramaet er avgjørende for vår
fremtid. Gud kjemper ikke med Satan
langfredag på korset.Djevelen ville
ikke at dette skulle skje; da mistet han
jo den eneste makten han hadde, nemlig det å kunne anklage oss for Guds
rettferdighet - og få oss dømt av den
rettferdige, allmektige. Den Allmektige
kjemper ikke med synden eller døden
heller - det er jo bare tilstander etter
fallet. Nei, på korset kjemper Gud
med sin eneste gjevnbyrdige -seg selv.
Det er Gud som kjemper mot Gud på
Golgata - hans rettferdighet kjemper med hans kjærlighet : Hva skal
Sønnens død føre til - skal den gjelde
som stedfortredende soning for de milliarder av skyldige?
Vi kjenner resultatet : Påskedagens
Godt Nytt for Gjerpen

gledesbuskap - det gjelder for oss, det
Jesus gjorde , det er fullbragt!. Så mye
større viste Faderens kjærlighet seg å
være enn hans bare rettferdighet - at
han ERKLÆRTE (Rom.3) Sønnens død
å være til soning og rettferdiggjørende
for den som tror. Derfor reiste han
Sønnen opp av graven påskedag, så vi
ved troen på Jesus skal eie tilgivelse
for syndene, og ikke dø dødens straff,
men igjen få leve det evige liv! Restene
av nød og død som ennå er til iblant
oss, er bare et tomt skall, tømt for sitt
beske innhold av Jesus.
AT Gud lot Jesu død på korset ha slik
frelsende betydning for deg og meg, er
ikke noe vi kunne vente. Det er kjærlighet mer enn fortjent, det er NÅDE.
Vår kanskje aller mest kjente påskesalme formulerer dette så fint:
Bøtt er brøden, død er døden!
Død er døden - som syndens sold!
Nå ligger graven midt i Guds-haven
Midt i Guds-haven, i Jesu vold!
" -Eg skal ikkje døy , eg skal leva med Jesus til æveleg tid!" Snart skal
det skje, fullt og helt.
God påske! Velkommen til kirke i
høytiden!

Bjarne Imenes
Sogneprest
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Slekters gang
Døpte
Gjerpen kirke

Døde
Døde i Gjerpen

Fredrick Håkonsen

Nils Gustav Rahm

Aurora Müller Lauvland

Tollef Thorsnes

Henrik Finquist Kringlåk

Egil Ferdinand Gulseth

Hanne Lundsett Gullhaug

Lilli Høgseth

Thomas Skau Hanes

Gerd Gravir Tveit

Sofie Moe Jacobsen

Henry Forberg

Johannes Sandøy-Thorkildsen

Bjørg Irene Hansen

Semine Dahl Bomodden

Kjell Glenna

Sophie Johansen Fjeldavlie

Kåre Haukeli

Maja Tiller Flatland

Snefrid Synnøve Thorsen

Jonas Hoppestad Galvan

Mary Johanne Johnsen

Mia Gautestad

Tone Rosland

Emil Olai Grødem Omnes, Tørdal kyrkje

Elling Tveit

Erik Ulveseth Thorsen

Eva Bredesen
Kaare Rolf Christensen
Erling Johan Mollestad
Asbjørn Garaas
Reidar Valset

Påske-quiz løsning
1.Flere betydninger som har utgangspunkt i
jødenes historie: passere, utgang
2.22. Mars (I følge nettsida ”Historie”.)
3.Livet, det nye livet
4.Han legger ut påskeegg.
5.Sakarja
6.Peter
7.Malkos
8.Judas Iskariot
9.Barabas
10.Jesus hadde sagt at han skulle ødelegge templet, og at han var Messias.
11.Pilatus
12.Hodeskallen
13.9. Josef fra Arimatea og Nikodemus

14.Hvem som skal rulle bort steinen fra graven.
15.Gartner
16.Å få legge fingeren i naglemerkene og sidesåret.
17."Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær
18.Han er oppstanden, store bud
19.Jesus lever, graven brast
20.Nikolaj Frederik S. Grundtvig
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VIKTIGE TELEFONER

GJERPEN MENIGHETSKONTOR

Kontoret er åpent:
Tirsdag og torsdag: kl. 09.00 - 15.00Tlf. 35 50 63 30 – Fax 35 50 63 31
E-post til menighetskontor sendes til: gjerpen.menighet@skien.kommune.no
Sekretær: Kirsten H. Eliassen
Kirketjener:Morten KristiansenMob. 40 40 65 67Kirken: Tlf. 35 50 63 37
Kantor: Kjell M. FrigstadTlf. 35 50 63 35 (privat 35 54 63 19)
Sokneprest: Bjarne ImenesTlf. 35 50 63 32
Kapellan: Svein LindebøTlf. 35 50 63 36 (Mob. 97 18 50 48)

Valebø kirke

Kirketjener: Kristian LundeTlf 35 54 48 36
Organist: Lise VittersøTlf 35 59 33 69

Luksefjell kapell

Organist:Nils Terje SneltvedtMob 90 96 63 05
Diakoniarbeider:
Kirsten H. EliassenMob. 992 28 108
Trosopplæringsleder:

Tone ArntzenTlf. 35 50 63 38

Formann i menighetsrådet:

Terje HæråsTlf. 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 MenighetshusetKontakt:
HøgsethMob. 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 Skienkommer ut 5 nr. pr. år
E-post:gjerpen.menighet@skien.kommune.no
Redaktør/layout: Kjell Lofstad
E postredaktor@kjell-lofstad.no
Redaksjon: Kjell Øivind Skjærum
Bjarne Imenes
Synne Brandt

►►

Neste nummer av menighetsbladet kommer etter planen ut før pinse.

►►

Siste frist for innlevering av stoff er torsdag 25. april 2013
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GIVERTJENESTEN VOKSER, -MEN
BLIR DET NOK?
Vi er nå avhengige av at vi løfter i flokk.
Menighetsarbeidet har opplevet vekst de
senere år. Ved siden av diakon-stillingen
er det kommet tros-opplærer. Selv om denne stillingen er finansiert utenfra, drar
slik vekst alltid med seg også flere driftsutgifter for menigheten i det hele. Det er
en naturlov vi vet om, og ikke vil rømme
fra! Mange nye tiltak er satt i verk på
barne-fronten, - med store samlinger om
4, og 6års bok, «Lys Våken» og tårnagenthelg, i tillegg til Petrus-samlinger i Skienprosti. Mange barn har vært med. En hel
flokk har også vært med på barneleir på
Oksøya sommerstid.
På
ungdomsfronten har vi opplevd
sterk økning i tilslutning etter avsluttet
konfirmant-tid. Mange av de siste års
konfirmanter er blitt med som ledere for
kommende kull, og er blitt en egen ungdomsklubb på si. Siste år på Knattholmen
utenfor Sandefjord var 75 –femogsytti !
– ungdommer fra Gjerpen – femti konfirmanter og tjuefem ledere- på sommerleir
der. Fantastisk arrangement. 72 ungdommer deltok på nattverdgudstjenesten
i leir-kapellet, helt frivillig! For tredve
år siden hadde dette blitt kalt vekkelse..
I år blir det weekend i stedet for leir; som
er dyr for menigheten, selv med subsidiering kun for ledere. Selv med gjeninnføring av vår-konfirmasjon i Gjerpen fra
2014, skulle vi gjerne hatt leiren tilbake
også i 2014, -dens gode rykte i lokalmiljøet holder seg ennå. Men, har vi råd , bæreevne til å drive et tiltrengt barne-og ungdomsarbeid? Svaret er ikke gitt – ennå. Vi

håper vi skal være i stand til å fortsette
den gode utviklingen, men det haster med
en bekreftelse! Dette går ikke av seg selv.
Derfor utfordes alle som ennå ikke har
tatt ansvar i givertjenesten, til nå å gjøre
dette. Vi tenker på:
- foreldre til barn, konfirmanter og ungdom
- alle som ser barne - og ungdomsarbeidet
som viktig i menigheten
- diakonitjenestens støttespillere
-alle med misjonsengasjement: misjon begynner hjemme!
-vær med i givertjenesten!
Det har gått fint oppover, med stigning til nå over kr. 80.000,- pr.år. Det er flott!
Likevel må vi ikke stoppe her. Beløpet bør
snarest en del hakk lenger opp, om vi skal
unngå nedskjæringer med uheldige virkninger for innsatsen på barne- og ungdomsfronten.
Gjerpen menighet er i rivende utvikling
– vi tror på en god måte. Menighetsutviklings-prosjektet vårt viser det samme.
Men vi må ta grep for å beholde den gode
kursen vi er inne på. Fra høsten av kan
det se ut til at tilgang på leder-krefter i
samarbeide kan øke. Om ikke økonomien
bremser. Bli med og løfte! Månedene
fremover vil avgjøre mye.
Brosjyrer for fast givertjeneste-ordning
ligger i kirkens våpenhus , og på menighetskontoret.
Takk for at du vil være med!

