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Valebø kapell

Gjerpen kirke

Gudstjenester

19.05 11.00:  Pinsedag. Høytidsgudstjeneste. Imenes. Dåp.
26.05. 11.00:  Gudstjeneste. Imenes. Nattverd.
02.06 11.00:  Gudstjeneste. Lindebø. Dåp.
09.06. 11.00:  Gudstjeneste. Thor Hesselberg. Nattverd
16.06 11.00:  Gudstjeneste. Imenes. Dåp.
23.06 11.00:  Gudstjeneste. Imenes. Nattverd.
30.06 11.00:  Gudstjeneste.Lindebø. Dåp.
07.07 11.00:  Gudstjeneste Imenes. Dåp. Nattverd.
14.07. 17.00  (MERK TIDEN): Gudstjeneste. Harald Evjedal. Nattverd. Fel  
  lesgudstj. for Borgestad og Gjerpen.
21.07 11.00 Borgestad kirke   Felles for Borgestad og Gjerpen.
28.07. 11.00:  Gudstjeneste. Lindebø. Dåp. Fellesgudstj. for Borgestad og   
  Gjerpen.
04.08 11.00 Borgestad kirke   Felles for Borgestad og Gjerpen.
11.08 17.00  (MERK TIDEN): Gudstjeneste.  Anne Marie Dahl Mustard.   
  Nattverd.
18.08. 11.00:  Gudstjeneste. Lindebø. Dåp.
25.08.	 10.30:		 Gudstjeneste	med	konfirmasjon.	Imenes.
		 12.30:		 Gudstjeneste	med	konfirmasjon.	Imenes.
01.09.	 11.00:		 Gudstjeneste	med	konfirmasjon.	Lindebø.

17.05 17.00 Gudstjeneste. Imenes.
09.06 17.00 Gudstjeneste. Lindebø.
07.07 17.00 Gudstjeneste. Lindebø.

09.06 11.00  Lekmanns-samling
01.09	 14.00	 Gudstjeneste	med	konfirmasjon.	Lindebø.

Luksefjell kapell
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* Redaktørens tanker...............

Med de beste hilsener 
for pinse og sommeren..
redaktør

 Du verden våren ble av det gode gammeldagse 
slaget. Selv nå langt ut i mai har vi frostnetter 
med 3-4 kuldegrader.
Pinsen nærmer seg og plutselig så er det som-
mer. Tiden farer av sted jo gammlere man blir.
Men la oss stanse ved Pinsen . Denne høytiden 
er for mange totalt ukjent. Men for oss kristne 
en meget viktig feiring.
Pinsen var tiden da Den Hellige Ånd ble åpen-
bart som ildtunger på disiplene. 
Ånden er den del av treenigheten som betyr 
mest for oss som lever i dag. Denne ånden er 
det som kaller på oss og viser oss hvem Jesus 
er. Han maler også for vårt sinn omfanget av 
frelsesverket	vi	fikk	høre	om	i	påsken.
Og sist men ikke minst når vi leser vår bibel, er 
det den Hellige Ånd som gir ordet liv!

Men i vår menighet er det mange som ikke er 
så veldig opptatt av hva pinsen har av budskap. 

Til deg som ikke trivdes i kirken vår, vi håper 
du skifter mening en gang. Dessuten har vi 
mange i sognet som tilhører andre menigheter
 Disse feirer jo pinsen der hvor de hører 
hjemme.
Men generelt til alle som leser bladet , kos dere 
med det. La ingen dømme deg for den du er.
Lev livet slik at det blir harmonisk for nettopp 
deg.
Selv om vi skulle ønske fulle kirker og forsam-
lingshus, så vet vi at dette er en jobb for Ånden.
Aktiviseringen av dette skjer gjennom de 
troendes bønn.
Jeg ønsker dere alle en oppriktig  og fredfull 
pinsehelg og deretter sommerferie...............

Kjell Lofstad

NY BISKOP I AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME  -  
VELKOMMEN TIL STEIN REINERTSEN

Etter at Olav Skjevesland gikk av for aldersgrensen i mai 2012, har tidligere 
prest i Borgestad, nåv. domprost i Kristiansand, Bjarne Sveinall, vikariert i still-
ingen.
Men rett før jul ble prost i Mandal, Stein Reinertsen, tilsatt som biskop I Agder 
og Telemark Bispedømme. Han var det lokale bispedømmes og presters prioritet, 
så Kirkerådet var på trygg grunn i denne historiske tilsettingen – etter grunn-
lovsendringen i forholdet mellom kirke og stat.
Vi ønsker Stein Reinertsen hjertelig velkommen i sitt ansvarsfulle embete som 
biskop i Agder og Telemark. Hans kvalifikasjoner fra hans erfaringsgrunnlag i 
kirken, og hans vilje til troskap mot Bibelen lover godt. I menigheten håper vi, og 
ber til Gud om, at han må få nåde og kraft til i sin tjeneste å være sannheten tro 
i kjærlighet, bli stående fast, og ikke gi etter for meningspress i en oppblåst tid. 
Her vil vi gjerne være med i båt-laget.

Bjarne Imenes
sokneprest
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Konserten i 
Gjerpen Kirke 

Søndag 21 april      kl 20.00

Konserten denne kvelden var en 
musikalsk opplevelse. Vi fikk høre  
flotte variasjoner over folketoner,  
varierte orgelsymfonier og vakre 
salmer fremført av vokalensem-
ble.
Det sørgelige var at det bare var 
møtt frem ca. 20 stk totalt. Det ble 
glissent i benkene.
Konserten var gratis men var vir-
kningsfull og stemningsfull, for de 
heldige som var til stede. 

Håper fler finner veien neste 
gang.......
Tekst og foto
Redaktør Kjell Lofstad

Tomme benkrader
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 RESPEKT FOR 
LIVET-
 

Prestens hjørne

Hensikten med skapelsen er livet.

 Gud er selv liv –«  `jeg er`  er mitt navn-« ;  og 
han skapte mennesket i  sitt «bilde», dvs. med 
personlikhet til ham selv – for å gi livet innhold 
av glede og utfoldelse i felleskap med ham selv, 
og menneskene imellom og i skaperverket i det 
hele.  Gud skapte videre  ordninger for livets 
strøm i tiden – slik at det skulle få de beste kår 
til å oppfylle sin hensikt. 

Menneskets gudsopprør – syndefallet – førte til 
«sand i maskineriet», skaperverket, på alle plan 
–med nød og død som den ytterste konsekvens. 
Men  Jesus Kristus er kommet for «å gjøre alle 
ting nye», han som i begynnelsen var hos Gud, 
og var Gud, og « det som ble til i ham, var liv».

I vår samfunnsdebatt om å tilrettelegge for tjen-
lige ordninger for livet, må vi ikke glemme dette 
utgangspunktet. Respekt for livet er respekt for 
Gud, og hans grunnordninger for livet.

Det foregår store vitenskapelige fremskritt på 
medisinens område i dag,  som gir oss store 
muligheter – både til å tjene livets verdier, og til 
å skade det. Her gjelder det å være i pakt med 
skaper-ordningene, som fremdeles er gyldige.

Det grunnleggende er at livets strøm går videre 
gjennom samlivet mellom mann og kvinne. «Har 
dere ikke lest, at skaperen fra begynnelsen av 
skapte dem til mann og kvinne – og de to skal 
være ett». Barn bringes til verden etter skaper-
ordningen slik, og et barn skal ha en mor og en 
far (det 4. bud)  til å lære  forskjell på godt og 
ondt, som samfunnet viderefører.  Men  ikke alle 
samliv fører til barne-fødsel. Barn er en gave fra 
Gud – ikke noe voksne har krav på.  Adopsjon kan 
i mange  tilfelle være en god mulighet.

Vi må være aktpågivne i vår tilnærming  i tiden 
til dette livets grunnleggende  område. Rettig-
hetstankegang og likestillingskrav må finne sin 
rette balanse i forhold til alle  hensyn som livet 
skal leves under. «Med-mor og med-far» er ikke-
bibelske begreper som vi ikke kan gi legitimitet, 
uansett samfunnets feilskjær med å innføre 
likekjønnet «ekteskaps»-ordning.  Barn under 
voksnes forskjellige tiltatte samlivsformer, må 
imidlertid ikke lide overlast, men uansett møtes 
med likeverdig kjærlighet og omsorg.

Assistert befruktning i et ekteskap mellom mann 
og kvinne , der det er ektefellenes egg og sæd som 
er med, er et gode vitenskapen noen ganger kan 
hjelpe med som  en god vei for livet. Men befrukt-
ning med annen persons egg og sæd, samt sur-
rogati i forskjellige, mulige former, er å blande 
seg inn i Guds rolle, og tråkke i hans blomsterbed. 
I Norge i dag skal det være ca 2500 personer til 
nå som aldri vil kunne få vite hvem deres far er. 
Opplysninger om dette finnes ikke, etter avtale 
med anonyme sæd-givere. - Hvor fører dette hen?  
TV-innslag som «Tore på sporet» gir bl.a. glimt 
av det grunnleggende behovet vi som mennesker 
har for å kjenne noe av vår sammenheng.

Sorterings-samfunnet er dessuten i dag en reell 
trussel. Ikke nok med at et alminnelig abort-press 
under visse omstendigheter er til stede – (mor til 
Justin Beeber forteller at han ikke skulle vært 
født, om hun hadde fulgt legens råd om abort)- 
men fosterdiagnostikken kan misbrukes bl.a. til å 
kunne avbryte svangerskap med Downs syndrom 
og lignende i stor skala, noe som er skjedd i 
Danmark. Dette er galt, og brudd på Guds vilje. 
«Du skal ikke slå i hjel». I Guds ord er det ingen 
forskjell på verdien til det fødte og ufødte liv. I 
særlige vanskelige situasjoner , må det skje  en 
avveining av flere hensyn for å finne noe nær det 
minste onde i strevet for å verne det meste og det 
beste for livet. Men disse overlegningene må skje 
omhyggelig, og ikke privatiseres.

Respekt for Gud gir oss respekt for livet, og en-
gasjement  til å spørre etter hans gode vilje for 
det, så vi kan være med å tilrettelegge for hans 
ordninger. Det tjener livet.

Bjarne Imenes 
Sogneprest
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25 MAI 
ER DET PETRUSDAG 
PÅ KAPITTELBERGET 

KL.12.00 – 14.00
Mange har fått en julegave og en påskegave 
når de gikk i 1.klasse, av Gjerpen menighet. 
Det var en cd om og med Petrus. Petrus er 
en artig kirkemus, som kjører rundt på sin 
moped og opplever masse moro.
25 mai kan alle få møte Petrus i virke-
ligheten. Stort fellesarrangement for alle 
kirkene i Skien og Siljan. Her blir det tryl-
ling, hoppeslott,pinse,muffins og kaffi. Her 
kommer Ruben flammesluker, og det blir 
dueslipp. TA BARE MED STOL !
Dette er for ALLE barn fra 0 – 100 år !!!!
(hvis regn blir arr i KFUM huset ved Skien 
kirke )

ER DU 9 ÅR OG VIL VÆRE MED 
PÅ LEIR 

PÅ OKSØYA ?
KIDS CAMP 24 – 26 JUNI.

Gjerpen menighet har et godt samar-
beid med Normisjon. Normisjon eier 
og driver Oksøya leirsted i Eidanger-
fjorden, rett utfra Brevik. En perle i 
fjorden !! Gjerpen menighet inviterer 
med seg 9 åringer, som bor i Gjerpen, 
til denne leiren. På leir er det masse 
bading, fotball, lek, morokvelder, 
samlingstunder med masse sang og 
eget band. Alle 9 åringer vil få invi-
tasjon i posten, meld deg da fort på. 
Trosopplæringsleder Tone Arntzen 
blir med på leiren, og mange andre 
ledere. Leir er bare super gøy !!!

SÅ ER DET 6 ÅRINGENES 
TUR…

7 OG 8 SEPTEMBER .
Dette er en samling for 6 åringene med 
sine foreldre. Lørdag 7 sept møtes vi i 
kirka, og har det morsomt sammen. Vi 
utforsker kirken , leker, synger, spiser 
og øver til søndagen. Søndag 8 sept 
er det stor familiegudstjeneste, hvor 
6 åringene skal få sin egen bok. Alle 
6 åringer er super hjertelig velkomne 
til denne helga. Det skal bli kjempe 

moro !!

Hvis noen lurer på noe, så ta bare 
kontakt med trosopplæringsleder 
Tone. E-mail:
tone.arntzen@skien.komune.no 
eller på tlf. 98633821

HJERTELIG VELKOMMEN 
TIL PETRUSDAG PÅ 
KAPITTELBERGET.
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Planleggingen er i gang, og vi inviterer alle som har lyst, til å 
være med på forberedelsen! 

§ Lage syltetøy/frysetøy 
Vi vil selge forskjellige slags syltetøy, og vi ønsker jordbær-, rips-, 
plomme-, solbær-, blåbær-, tyttebær-, eplesyltetøy osv. Vi håper 
mange melder seg til denne jobben! Emballasje kan hentes på 
menighetskontoret. Kanskje det er lurt å hente snart, så er det 
klart når bærene er modne!
§ Lage små ting til å selge
Her tenker vi oss små håndarbeider: Dokkeklær, sokker, votter, 
luer, skjerf, grytekluter, tovede ting……..
Kanskje «snekker ting» også?
§ Skaffe gevinster til utlodningen på markedsgen
§ Skaffe brukte leker, spill, barnebøker…… til loppemarked
§ Skaffe andre «Lopper»
§ Bake brød, rundstykker, boller…. 
§ Melde seg til tjeneste 
Vi trenger mange hjelpere på selve markedsdagen. Her er det 
noe for enhver smak!
Det blir mer orientering om høstmarkedet i neste nr, men som 
dere ser, er det noe som kan og må forberedes alt nå! 
Lurer dere på noe, eller vil dere være med på «dugnaden», ring 
35524133 eller 99462189. Vi er svært glade for alle bidrag, små 
eller store! 

Bjørg Olsen                            

Blir det marked i år, tro?

Det blir høstmarked 
26.oktober.
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Økonomiprat med Jan Sørbø, 

Den norske kirke er finansiert av staten, hvorfor 
skal folk i menigheten gi penger i tillegg?
Staten dekker lønn til prestene. Den dek-
ker lovpålagte oppgaver som å gjennomføre 
gudstjenester, begravelser og liknende. 
Staten betaler også noen stillinger for tros-
opplæring. Men det å drive menigheten, det 
å skape liv og aktivitet for unge og gamle, 
det må vi sørge for sjøl.  

Men kommunen da, hvorfor kan ikke Skien 
kommune bidra litt mer?
Kommunen betaler vedlikehold og drift av 
kirka, lønn til organisten, de som jobber 
på kirkegården og med administrasjon. 
Skien kommune gir omtrent det samme 
som andre kommuner til kirkelig fellesråd. 
Kirkevergen har som andre i kommunen et 
meget stramt budsjett.

Hvis dere får mer penger, hva vil dere så gjøre 
med dem?
Vi vil fortsette aktivitetene vi har nå med 
torsdagsklubb for barn og formiddagstreff 
for eldre og mye annet, men vi vil sær-
lig gjøre mer for ungdommen. Vi vil at 
konfirmantene og gjengen med tidligere 
konfirmanter skal få et godt tilbud. Og så 
vil vi gjerne beholde vår kjære diakoniar-
beider, Kirsten, som menigheten sjøl lønner. 
Aktiviteter kan drives av frivillige, men det 
er viktig at en ansatt legger til rette for de 
som vil gjøre en innsats.

Menigheten har jo så mye penger gjømt vekk 
i fond og legater, kan dere ikke bruke noe av 
dette?
Reservefondet Gjerpen menighet hadde 
er nesten oppbrukt av underskuddet de 
to siste åra. Vi har nå så lite å gå på at vi 
må kutte drastisk i drifta hvis vi ikke får 
mer inntekter. Av legatene får vi så mye 
regelverket tillater, men det monner ikke 
stort.

Men det er da så mange som gir, hvorfor skal 
jeg også?
Vi lanserte ordningen for givertjenesten 
i fjor høst, men foreløpig har bare 19 per-
soner inngått avtale om faste bidrag. Det 
er jo fint med de 19, men vi tror at mange 
flere vil bli med hvis de bare ser behovet.
 

Hva snakker vi om, hva skal til for at det hjel-
per?
Hvis 100 husstander gir 250 kr i måne-
den ville vi kunne få til veldig mye. Andre 
menigheter som er mindre enn Gjerpen 
greier faktisk det. Men mindre beløp er 
selvsagt også kjærkomne.

Må jeg gå i kirka hver søndag for å gi?
Det er selvsagt fint om du går i kirka 
hver søndag, men du trenger ikke det 
for å gi. Banken din gjør jobben hvis du 
ønsker det.

Ok, men det må være enkelt. Jeg vil slippe dis-
se tiggerbrevene med giroer som skal betales. 
Hvordan kan jeg ordne det enkelt?
Det enkleste er å bruke Avtalegiro. Fyll 
ut skjemaet på neste side og send eller 
lever det til menighetskontoret. Da kan 
du til og med få fradrag på skatten for det 
du gir.

økonomiansvarlig i 
Gjerpen menighet.
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 Svarkupong for avtalegiro 
 

 

 
Jeg vil gi min støtte til Gjerpen menighet med kr:   ………………………… 

   Pr måned   Pr kvartal   Pr halvår   Årlig 
  
   Jeg ønsker skattefradrag for min gave til menigheten 
  

 Mitt personnummer er:  
(Fylles ut hvis du ønsker skattefradrag): 

             

  

   Jeg ønsker å benytte  
  

 Beløpet trekkes fra min bankkonto nummer: 

             

  
Beløpsgrense pr trekk:  …………………… 

 (Beløpsgrensen må være lik terminbeløp eller høyere.) 
  

 Navn:  ……………………………………………………………………. 
 
Adresse:  ………………………………………………………………… 
 
Postnr. og poststed:  ………………………………………………. 

  
Sted:  ………………………     Dato:………………   Underskrift:  ………………………………………… 

  

 Mottaker:   
Gjerpen menighet 
Kontonummer 2610.22.09604 
 
KID (fylles ut av Gjerpen menighet 

Avtalen sendes eller leveres til: 
Gjerpen menighet 
Håvundveien 7 
3715 Skien 
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De fleste av dere har registrert at vi 
er i gang med å innføre nye melodier 
på de faste leddene i høymessen. 
Kirkemøtet i Kristiansand har nylig 
meldt sin bekymring, ikke overfor 
Gjerpen menighet, men ut fra det 
faktum at musikken i høymessen i 
Den Norske Kirke utover landet nå 
er i ferd med å bli for lite gjenkjen-
nelig.
Noen momenter i den anledning:
Vi har fått mange alternativer å ta 
av, noen av oss mener alt for mange. 
Hovedargumentet vårt er imidlertid 
at det ville være fullstendig feil å 

"kanonisere" noen av tidligere melo-
dier (fra 60 - åra!) bare fordi de har 
eksistert en stund. Nyskapning er 
selvsagt av det gode! (Tenk bare på 
alle de vakre salmene vi har fått de 
siste tiår!)
Kirken vår er ikke lenger så ensartet 
som den var dengang prestene kom 
fra København og gruvearbeiderne 
på Røros hadde kirkeplikt! En rask 
oversikt over menighetene her i byen 
gir et ganske brokete bilde, både 
teologisk og musikalsk. 
Ønsket om et "friskere" musikkut-
trykk i høymessen kom opprinnelig 
fra ungdommens kirkemøte for en 
del år tilbake. Vel og bra, men det 
er vel ganske illusorisk å regne med 
at de samme ungdommer stiller opp 
hver søndag som forsangere og in-
strumentalister i band!
Undertegnede har i samarbeid med 
gudstjenesteutvalget i Gjerpen lagt 

vekt på å bruke gode (!) sangbare 
melodier med basis i en solid og 
gjenkjennelig tradisjon, og som fun-
gerer godt uten et stort apparat med 
forsangere/band. Samtidig har vi 
vært ute etter et visst ensartet preg, 
eller en enhetlig stil, er vel rettere 
å si, og som vi tror har en stor slite-
styrke. Gledelig er det derfor at en 
lokal komponist, Henrik Ødegaard 
fra Sauherad, har levert vakre fol-
ketoneinspirerte melodier tilpasset 
liturgiske tekster. Foreløpig har vi 
begynt å bruke disse til Kyrie, Glo-
ria, og menighetssvar til forbønnen. 
(Noen har ganske riktig gjenkjent 
"Eg veit i himmerik ei borg" i vår 
nye Kyrie). I løpet av høsten vil vi 
presentere resten av liturgien, bl. a. 
med hjelp av noen av våre eminente 
korsangere.
Stort sett har vi til nå opplevd bare 
positive reaksjoner. At noen savner 
det "gamle" og kjente er selvsagt 
forståelig, men vi tror disse også skal 
bli fornøyd! 
Og for all del: En hjertelig takk til 
dere alle for tålmodighet og positiv 
velvilje! Vi har ikke økonomiske 
midler eller "forsangere" (vi har flotte 
korsangere, men de kan ikke møte 
regelmessig på gudstjenestene)  til å 
tilrettelegge dette optimalt, men så 
langt ser det ut til å gå fint!

Kjell Frigstad 

Nye liturgiske melodier.
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Trenger du hjelp til maten?
Prøv vår cateringavdeling:

Lekker ferdigmat  til alle anledninger!
Også stort utvalg i

allergi - og økologiprodukter

RISING
Telefon 35 90 58 20

Kristian Fjose. Urmaker
Luksefjellv. 236, 3721 Skien   Tlf. 35 59 05 79

Løvenskiold Fossum
Skogbruk – Kraftverk Hovedkontor tlf. 35 50 43 50

Kervel Fabrikken
Håvundveien 278, Skien

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

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

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

GRAVSTEINER

Jan Eriks Transport
v/Jan Erik Grini. 3716 Skien 

Tlf. 35 52 41 29 – 47 86 11 86

• Skapbil m/løftelem • Flytting• Oppdrag for private

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

Støtt annonsørene de støtter oss

BEGRAVELSESBYRå
Skien tlf. 35 54 17 17

Hele døgnet

Leif Olav Olsen

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

Foto Kjell Lofstad
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AS Mobile
Oscarsgate 3, 3724 Skien
Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01

Skauen 
kristelige skole

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

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

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

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

Wattenberg
K-Konsult 
Bensindrift AS

DEKK& FELG,TILHENGER-
UTLEIE OG BILVASK

Tlf 35523020

Wattenberg
Alt innen landbruk 
stor butikk  med assortert utvalg

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

 
Tlf: 35505400
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- Kirkeansatte skal ikke være statstjenestemenn
- Ut fra et religionspolitisk prinsipp kan ikke prester være ansatt i staten 
når staten ikke lenger har noen forpliktelse som kirkeledelse, forklarte 
Harald Hegstad fra Oslo bispedømmeråd. Han var saksordfører for denne 
saken på årets Kirkemøte.
På Kirkemøtet 2013 var "Kirkeordning etter 2013" en viktig sak. Ved 
fjorårets grunnlovsendringer ble kirkelig statsråd avviklet. Derfor ber 
Kirkemøtet ber Regjering og Storting om at det så raskt som mulig eta-
bleres et nasjonalt rettssubjekt for Den norske kirke. Dette nasjonale 
rettssubjektet opprettes for at Den norske kirke skal være selvstendig og 
ikke lenger være en del av den statlige forvalting.
De 1260 menighetene i Den norske kirke er rettsubjekter, men på nasjonalt 
nivå er kirken fortsatt underlagt statlig forvaltning.

•Se "Rettssubjekt" - Store norske leksikon
- Etter grunnlovsendringene i fjor er vår kirke i en mellomtilstand som er 
i strid med våre holdninger. Vi må ikke tape fart i retning av å avvikle 
Stortinget som kirkestyre. Dagens tilstand er et eklatant brudd med reli-
gionspolitiske prinsipper, sa Egil Morland fra Bjørgvin bispedømmeråd.
Samtidig ber Kirkemøtet om at virksomhets- og arbeidsgiveransvaret for 
prestetjenesten overdras til dette rettssubjektet. De sentrale og regionale 
kirkelige organer overføres slik at disse ikke lenger er statlige forvalt-
ningsorganer.
- Det Kirkemøtet nå går inn for er en ordning av midlertidig karakter. 
Vi står på det vi alltid har sagt; det skal være en arbeidsgiverlinje i Den 
norske kirke, understreket Svein Arne Lindø, leder i Kirkerådet i ple-
numsdebatten.

Kirkemøtet vedtok 16. 
april enstemmig saken 
om ny kirkeordning et-
ter 2013.

16.04.2013
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Vår store dikter Bjørnstjerne Bjørnson 
uttalte at –«kristedom er over ævne-« .  Det 
har han helt rett i. 
Bibelen gir ingen støtte til forestillingen om 
at mennesket, du og jeg, kan yte et bidrag 
til vår evige frelse. Dertil er vi kommet for 
langt ut av kurs i vårt forhold til Gud, og 
vårt fall er for stort i så måte. Det står rett 
og slett at «  det finnes ikke en rettferdig, 
ikke en. Det finnes ikke en som forstår, 
ikke en som  søker Gud-«  Rom. 3, 10 -11.  
Og skulle noen finne på å ville søke Ham, 
og gjøre hans fullkomne vilje, finner man 
ut som Bjørnson – at her kommer jeg til 
kort. Guds bud avslører min synd og svikt.

Men så handler det kristne budskapet hel-
digvis ikke om i første rekke hva du skal 
gjøre for Gud, men hva Han har gjort for 
deg. Og det er fullbragt, - sa Jesus på kor-
set. Gud har her gjort ALT som skal til, for 
at det brutte forhold mellom Ham og oss, 
kan gjenopprettes. Jesus har sonet for våre 
synder på korset, og stått opp av graven 
til vår rettferdighet og glede i tid og evig-
het. Dette er evangeliet, det glade budskap. 
PINSE-høytiden kroner dette Guds verk. 
Guds egen talsmann, advocatus, kommer –
og OVERTALER oss til å tro dette. Det som 
var over vår evne, er ikke over Guds evne! 
HAN GJØR oss til sine ; ved Den Hellige 
ånds kraft skapes troen i oss, vi skapes på 
ny, gjenfødes. Det skjer ved Guds ord og 
sakramentene, som er nådemidlene, inn-
stiftet av Jesus Kristus som møteplasser 
der Han gjør oss til nye mennesker, disi-
pler.

Pinsedag kalles for den kristne kirkes 
fødselsdag. Disiplene hadde fått beskjed 
av Jesus ved hans himmelfart om å bli i 
Jerusalem inntil den Hellige ånd hadde 
falt over dem. Og slik skjedde det. Da pin-
sedagen kom, var de alle samlet, står det, 

- «plutselig lød det fra himmelen som når en 

kraftig vind blåser, 
og lyden fylte hele 
huset hvor de satt. 
Tunger liksom av 
ild viste seg for dem, 
delte seg og satte seg 
på hver enkelt av 
dem. Da ble de alle 
fyllt av Den hellige 
ånd, og de begynte å 
tale på andre tunge-
mål etter som ånden 
ga dem å forkynne.»  
Ap.gj.2, 3-4.
Man hørte flere tungemål bli talt – et høre-
under så vel som et tale-under var skjedd-.  
Noen ville ikke la seg påvirke til tro, og 
spottet og sa at disiplene var fulle. Men 
Peter holdt så sin berømte pinsedags-tale, 
som førte til at flere tusen tok imot det 
glade budskap, og ble lagt til menigheten.

Siden har den kristne kirke bare vokst; 
ikke på grunn av , men snarere ofte på 
tross av mennesker som i seg selv frem-
deles er svake, fulle av feil, og små. Men 
Guds hellige ånd har gjennom Guds ord og 
dåpen likevel født dem som nye mennesker. 
Gud kan det vi ikke kan! 
Pinse-høytiden understreker at det kristne 
budskapet er en stor gave til oss – som vi 
bare kan  ta imot. Jesus Kristus har brakt 
det til veie..  Da får vi lyst til å takke- ved å 
gjøre det gode i menighet og samfunn. Det 
hører fremtiden til. Jesus har ved sin ånd 
begynt å gjøre alle ting nye!

GOD PINSE-HØYTID!  

Bjarne Imenes 
 Sogneprest 

  -FOR EN GAVE!
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Døde i Gjerpen
Marit Jensine Andersen,  1929
Kristi Konstanse Brennseter,  
1930
Ingrid Astrid Granli,  1927
Aslaug Rasch,  1922
Liv Astrid Bergland,  1930
Karl Gudbrand Johannes Hansen,  
1914

Gjerpen kirke
Cornelia  Zdeb Frogner
Magnus Meistrand  Tvedt
Eliase Meistrand  Tvedt
Aron Rise Nærum
Thomas  Renè Kvernstuen 
Andersen

Slekters gang

Døpte 

Døde 
Anny Judith Lie Andersen,  1924
Sten-Ivar Bjørge,  1971
Øystein Aasen,  1948
Eva Ramberg Danielsen,  1930
Britt Fjelldalen,  1950
Elsa Lia,  1926
Liv Anne Mikkelsen,  1935
Marie Grindal,  1928

Vigde i Gjerpen kirke
Trine – Lise Ravndal og Frode Evensen

Vielse

Filip Hegland Øygarden
Even Kittilsen
Erlend  Gonsholt Tveten

Borgestad kirke
Ingrid Alise Nykås Johansen, 



19Godt Nytt for Gjerpen

”Godt Nytt for Gjerpen”

www.gjerpen.no er adressen til menighetens hjemmeside på Internett. 
Her finner du bl.a. Meninghetsbladet lagt ut med oversikter over gudstjenester og arrangementer.
Nå legges også innkallinger og referater fra menighetsrådsmøtene ut her.

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)

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

Valebø kirke

Luksefjell kapell

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

Organist:Nils Terje SneltvedtMob 90 96 63 05

Kirsten H. EliassenMob. 992 28 108Diakoniarbeider: 

Tone ArntzenTlf. 35 50 63 38

Formann i menighetsrådet:

Trosopplæringsleder: 

Terje HæråsTlf. privat 35 52 41 64

Felles gironummer: 2610.26.06174Gaver til Gjerpen menighet:

Utleie av lokaler i MenighetshusetKontakt:
HøgsethMob. 951 76 525

Håvundvegen 5, 3715 Skienkommer ut 5 nr. pr. år
E-post:   gjerpen.menighet@skien.kommune.no

Redaktør/layout: Kjell Lofstad
E post:                  redaktor@kjell-lofstad.no
Redaksjon: Kjell Øivind Skjærum
Bjarne Imenes
Synne Brandt

 ► Neste nummer av menighetsbladet kommer etter planen ut 16 august.
 ► Siste frist for innlevering av stoff er torsdag 1 august 2013

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

MENIGHETSHUSET

Følg med på menighetens egen "Gjerpen-portal" på internett:



Med en fin konsert i friskt minne har 
vårt eminente vokalensemble avsluttet 
vårsesongen. Takk til hver enkelt av 
dere sangere som har gitt oss så fine 
opplevelser både på konsert og i gud-
stjenester! 
Som noen av dere kanskje vet, så er 
økonomien i kirkemusikkseksjonen 
helt i "bånn". Vi har derfor ikke lenger 
anledning til å leie inn musikere og/eller 
sangere til konsert og/eller gudstjeneste. 
Menigheten har som vi vet skrikende 
behov for å styrke økonomien, spesielt 
til diakoni og konfirmantlederarbeid, 
noe vi i kirkemusikkseksjonen støtter 
på det varmeste! At vi ikke (som noen av 
våre naboer) er med å konkurrere på det 
kommersielle verdslige konsertmarked 
tar vi slettes ikke så tungt, men det er 
selvsagt ønskelig å kunne ivareta noen 
personer og funksjoner som kan berike 
menighetsarbeidet med musikk og sang! 
Vi har heldigvis gode instrumenter 
og veldig gode, men få, korsangere.  
Oppslutningen om arrangementer med 
våre egne har dessverre ikke vært så 
stor at de har generert økonomisk over-
skudd. Inntekter fra utleie av kirken til 
gjesteartister går til annet menighetsar-
beid som nevnt ovenfor. 
For de av oss som heller ser utfordringer 
enn problemer, så har vi likevel en 
mulighet til å dyrke unik kirkemusikk 
også uten innleie av dyre musikere. 
Stikkordet er menneskelige resurser 
(som i mange andre sammenhenger!) 
sagt i klartekst: Korsangere!  Vi trenger 
flere som kan gi litt av sin tid og engas-
jement til denne viktige sektoren i 
menighetens arbeid! Det synges mye 
blant medlemmer av Gjerpen menighet, 
og kortilbudet i byen er stort! De av 
dere som føler at dere er tilstrekkelig 

"notesterke" og ønsker å jobbe målrettet 
med stemme, klang og uttrykk i ny og 
gammel kirkemusikk, og som har en sta-
bil "korsangerstemme", - vi trenger dere!  
Vårt eminente vokalensemble består pr 
dags dato kun av damestemmer - meget 
dyktige sådanne! - og vi har plass til 
fler! Klarer vi etterhvert å utvide til 
et stabilt blandakor, så gjør vi veldig 
gjerne det! Vi jobber selvsagt målrettet 
mot enkelte gudstjenester, men korsang 
er så veldig mye mer også, spesielt i 
kirkemusikken hvor Ordet og musik-
ken går opp i en høyere enhet. Kan noen 
flere hjelpe oss å presentere noen av 
våre vakreste kirkemusikkskatter for 
Gjerpen menighet - og andre - - ?
Planer for høstsemesteret legges i disse 
dager. Vi har sannsynligvis et interes-
sant prosjekt på gang til allehelgens-
gudstjenesten 3. november. Nytt av 
året er kanskje også en adventkonsert. 
Vi gjennomførte et arrangement hos 
våre Evangelisk- Lutherske naboer i 
Porsgrunn (også de med fint orgel!) i 
fjor, men fant ikke plass her "hjemme". 
Det skjer som kjent mye i tiden før jul, 
og Skien er en liten by, så det blir spen-
nende å se om vi får plass og tid til litt 
ekstra musikk for adventstiden.

Kjell Frigstad

KirKemusiKK i Gjerpen.


