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Gjerpen kirke

Gudstjenester

- Vingårdssøndag-
25.08.  10.30  (Merk tiden): Gudstjeneste med konfirmasjon. Imenes.
  12.30   Gudstjeneste med konfirmasjon. Imenes.

– 15. s.. I treenighetstiden: 
01.09 11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon. Imenes

– 16. s. I treenighet
08.09 11.00 «Oppstartsgudstjeneste» for høsten. Familiegudstj. med utdeling  
  av 6-års bok. Aronsen. Dåp. Kirkekaffe.
 – 17. s i treenighet
15.09 11.00 Festgudstjeneste. Ordinasjon av kapellan Øystein Arosen. Biskop  
  Stein Reinertsen, prost Morten Fleischer, sogneprest Bjarne Ime  
  nes. «Gladsang» m. Dir. Kirsten Eliassen. Kantor Kjell Frigstad.   
  Nattverd.  Etter gudstjenesten kirkekaffe/velkomst-samling på   
  menighetshuset.

– 18.s. i treenighet
22.09 11.00  Gudstjeneste. Imenes. Dåp. Nattverd.

– 19.s. i treenighet
29.09 11.00 Gudstjeneste med konfirmant-presentasjon. Imenes.

– 20.s. i treenighet
06.10 11.00 Gudstjeneste. Aronsen. Dåp. Nattverd.

– 21.s. i treenighet
13.10 11.00 Borgestad kirke. Fellesgudstjeneste med Gjerpen. Imenes.
– 22.s. i treenighet
20.10 11.00 Familie-gudstjeneste. «Tårn-agentene». Imenes. Dåp.

– Bots- og bønnedag
27.10 11.00 Gudstjeneste. Imenes. Dåp. Nattverd.

–  Allehelgensdag
03.11 11.00 Allehelgens-gudstjeneste. Imenes. Nattverd.

– 25.s. i treenighet
10.11 19.00  (Merk tiden): Ung Messe. Aronsen. 
– 26.s. i treenighet
17.11 11.00 Gudstjeneste. Aronsen. Dåp. Gullkonfirmantene. «Gladsang».
– Domssøndagen
24. 11 11.00 Konsert-gudstjeneste, v. barnekor-helg. Holmeeide.
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* Redaktørens tanker...............

Med de beste hilsener 
for et nytt semester
redaktør

Vi er i gang igjen vi.......... Høstsemesteret er 
like om hjørnet. Er du klar?
Inne i bladet finner du menighetskalenderen, 
det burde være noe , som passer deg!
Nei , jeg skal ikke skape dårlig samvittighet, 
det er selvfølgelig mange i Gjerpen sogn som 
har andre meninger og ønsker.
Bladet er veldig smalt når det gjelder stoff og 
artikler. Men med den begrensede plassen vi 
har til rådighet, så må det bli en prioritering av  
innhold. 
Kirke og bedehus ”folk” finner det de ønsker 
og trenger av opplysninger.
Og er det andre som blir interessert i noe av 
det som skjer, så velkommen skal du være!
Og om du besøker kirke/bedehus så håper jeg 
at du blir motatt på en respektfull måte. Det er 
meget viktig at det utvises gjensidig respekt.
Det er veldig mange som ønsker å radere sen-
trale symboler og kristen identitet.

Kjærlighet kaller de det. Kirken må jo tolerere 
det ene og det andre ,ellers så er de kjærlig-
hetsløse...........
Min vennlige hilsen til slike mennesker er 
at dem må huske at kjærlighet skal jo være 
toveis!
Respekt er her et nøkkelord.
La de såkalte konservative få beholde sin iden-
titet. Forsøk ikke å radere bort den enkeltes 
barnetro.
Kan vi akseptere hverandre som vi er , så blir 
det hyggeligere å møtes i forskjellige sammen-
henger.
For øvrig hver og en bli ved din lest............

Kjell Lofstad

Valebø kapell
08.09 17.00 Gudstjeneste. Avskjed med Svein Lindebø.
06.10 17.00 Gudstjeneste. Aronsen. Gullkonfirmantene.
27.10 17.00 Gudstjeneste. Aronsen. Nattverd.

01.09 14.00 (Merk tiden): Gudstjeneste med konfirmasjon. Imenes

Luksefjell kapell



4 Godt Nytt for Gjerpen

Menighetsutvikling
Fra rapporten leser vi:
«Både i spørreskjema og intervju ser 
vi flere røster som målbærer et savn 
etter mer fellesskap og sosialt sam-
vær utover gudstjenesten.» 
«En ting som mange personer er eni-
ge i, er at kirken bør ha et tilbud til 
voksne der de kan samtale om tro.»     

I styringsgruppa jobber vi intenst 
med rapporten og vil gjerne møte 
utfordringene her. Som mange har 
lagt merke til, er det nå kirkekaffe 
i Prestegårdsstua med jevne mel-
lomrom. Oppslutningen om disse 
samlingene er god, og vi har fått mye 
positiv respons på tiltaket. 
I tillegg vil det til høsten være bibel-
timer sammen med bedehusene en 
gang i måneden. Møtene vil veksle 
mellom bedehus og Prestegårdsstua. 
I våre dager burde det ikke være van-
skelig med skyss. Du som kjører, tenk 
på om du kan ta med noen.

Program for høsten: 
Venstøp bedehus, 12..sept kl 19.00 – 
Bjarne Imenes
Prestegårdsstua, 20.okt kl 19.00 – 
Sam Tore Bamle
Sneltvedt bedehus,14.nov kl 19.00 – 
Thor Egil Abrahamsen

Styringsgruppa for menighetsutvik-
ling

Høstmarkedet 

lørdag 26.oktober
Vi minner om høstmarkedet i ok-
tober!
La det bli en fin familiedag i me-
nigheten!

Arbeidet er i gang, og flere deltar 
i forberedelser. Vi håper det blir 
en ordentlig menighetsdugnad og 
inviterer alle som har lyst, til å 
være med.
Vi trenger gevinster, lopper, små 
håndarbeider, dokkeklær, brukte 
leker, spill, barnebøker, baker-
varer, syltetøy (fryseemballasje 
hentes på menighetskontoret eller 
i våpenhuset i kirka etter guds-
tjenesten) – og vi trenger mange 
hjelpere på dagen!
Det blir salg av grønnsaker som før.  
Familiespeiderne vil selge pølser 
m.m. fra lavvo utenfor, og inne kan 
du få kjøpt grøt og vafler!
Ellers er ikke alt programmet klart, 
men følg med på plakater og i avi-
ser uka før. 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!
Det blir åpent på Menighetshuset 
fredag ettermiddag/kveld slik at 
dere kan få levert det dere vil gi. 
Har dere lite plass i fryseren til 
syltetøyet, kan vi ta imot tidligere 
etter avtale.
«Komiteen»
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STORTINGSVALG

 – HVILKE VALG ER 
DE VIKTIGE ?
 

--Prestens Hjørne

Som mennesker påvirkes vi av an-
dre. Slik har det vært, og slik vil 
det være. Men vi må alltid avveie 
denne påvirkningen mot egen 
oppfatning og ballast, og de vik-
tigste ingrediensene her for oss 
er de kristne verdier og normer.
Det går lett mote, - ikke bare i 
kultur-sammenheng,  men også 
i synspunkter og tema-valg  i 
samfunnet. Noen ganger kan 
dette føre til skjev vektlegging 
og uheldig prioritering for den 
enkelte og fellesskapet.
Foran høsten stortingsvalg tales 
det om «klima-valg», og «grønne» 
synspunkter. Med respekt for et 
godt anliggende, vil vi likevel 
peke på den nærliggende mulig-
heten for å få et tyngdepunkt i 
fokuseringen som ligger utenfor 
det viktigste; med tilsvarende 
mulighet for bomskudd – der 
vitenskapen alltid er underveis.
Det kristne budskap har også 
en samfunnsside, som går på 
forvaltningsoppdrag, mennes-
keverd og omsorg; - alt dette for 

gjennom «lovens (Guds 10 buds) 
første bruk « (den samfunnsmes-
sige bruk) å holde det onde fra 
syndefallet i sjakk, og gi levelige 
kår for det gode livet –der Guds 
ord om frelsen i Jesus Kristus og 
fornyelsen av livet  kan  lyde og 
være troverdig. Dette er det vik-
tigste «klima-valg» og «grønne 
alternativ» kommende stortings-
valg står om:  Hvordan skal viljen 
til kjærlighetens Gud få mest 
fritt løp iblant oss? Hvordan skal 
Hans normer for å ta vare på 
livet komme mest til rette?  Som 
kristne er dette de virkelig vik-
tige spørsmål vi har med å gjøre. 
«Fordi uretten tar overhånd, 
skal kjærligheten bli kald, hos 
de fleste» -sa Jesus. Dette er den 
fremste forurensningsfare  vi må 
stå opp imot! Og ikke forsømme 
dette viktigste- i alt det viktige! 
Med et rett plassert tyngdepunkt, 
er det så vår utfordring å gi de 
ulike temaer rett vekt – og ikke 
overvekt - som mandat til de po-
litikere vi velger.   Godt valg!

Bjarne Imenes 
Sogneprest
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14 barn fra Gjerpen var på « Kids 
camp» på oksøya i juni. Gjerpen me-
nighet har et kjempe godt samarbeid 
med Acta Normisjon, som har leirer 
på Oksøya. Trosopplæringsleder var 
med og holdt bibeltimene. Det var 
en SUPER gøy leir !! Alle koste seg 
veldig. Selv om det kanskje bare var 
14 grader i vannet, så var de fleste uti 
! Til sammen var det 65 deltagere, og 
mange ledere. Temaet i år var prinser 
og prinsesser, under karnevalet. Alle 
hadde kledd på seg flotte klær, og så 
gikk vi ut i eventyrskogen. På leir 
lærer og hører vi masse om Jesus, vi 

synger så taket nesten 
faller ned. Og på fest-
kvelden er det masse bi-
drag fra deltagerene. På 
leir er det mange som får 
nye venner, og mange 
som blir mere kjent med 
Jesus. Til neste år håper 
vi på at enda flere barn, 
også fra Gjerpen, blir 
med på leir til Oksøya.
For leir er bare super 
gøy !
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PÅ leIr! 

PÅ oksøYa 

Gjerpensbarna sammen med tros-
opplæringsleder Tone.



7Godt Nytt for Gjerpen

A
lle deltagerene på kids cam

p.
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Amalie  Baugerød
Meline  Skifjeld  Bråten
Hedda   Dagstad
Henriette  Haukås  Dahle
Eirik Solvang  Jensen
Jesper Hjallum  Nornes
Christine  Eriksrød  Olsen
Helene  Olsen
Mats Heisholt Pedersen
Hanna Christin Øvrum  Selvåg
Rebekka  Berglund  Tveit
Olav  Leikvoll  Ødegård
Kristine Oline  Øvrum

k o n f I r m a s j o n s -
g U d s t j e n e s t e r

 2 0 1 3
25. august kl. 10.30

25. august kl. 12.30

01. september kl. 
11.00

Maja  Mørkesdal Claussen
Marius André  Dahl
Jørgen  Kvernes  Gården
Maren   Hagen
Jacob  Solberg  Hansen
Kamilla   Jacobsen
Susanne  Helene  Jubskås
Andre   Mathisen
Anniken   Moen
Henrik  Ervik  Nilssen
Vegard   Pedersen 
Kristine  Holst  Riis
Kaja  Eftedal  Seland
Alexander  Sandum  Skau
Carine   Tollefsen 
Erik  Darrud  Venstøp

Daniel   Ducros
Sigrid  Åtland  Ellefsen
Martin  Sanderhoff  Fjeld
Hedda Aurora Fjeldavlie Gudmundsen
Steffen   Haugerød
Mari  Bugodt  Isaksen
Camilla   Jensen
Pauline Mørch  Jonassen
Håkon   Kvålo
Håkon   Larsen
Elise  Venstøp  Moen
Siri  Steen  Seeberg
Jonatan   Stallum
Ronny Andre Holland Wassli

Luksefjell  
01. september 

kl. 14.00
Tor Håkon Veting  Straume
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Hvordan kan konfirmanten vite 
at det presten sier om Gud er 
sant? 

Det er jo mange andre som også 
mener  ting om Gud.  Hva er 
sant?  - Til den store flokken av 
årets flotte konfirmanter, og den 
ennå større flokken av familie 
og venner rundt, vil vi si:  PRØV 
SELV - hvem Gud er!   
En flyver-venn av meg livnærte 
seg gjennom mange år med å fly 
journalister fra to Oslo-aviser  
-  rundt til steder hvor store hen-
delser hadde skjedd. Journalis-
tene tok ikke sjansen på å spørre 
andre, - når en viktig begivenhet 
hadde skjedd måtte de dra selv 
og sjekke alle opplysninger, så 
det de skrev ble riktig. 
Høytidene i kirken vår: Jul, påske 
og pinse forteller om hendelser i 
verdenshistorien som er veldig 
viktige. De kan få avgjørende be-
tydning for livene våre. Dette må 
undersøkes!  Og det er for viktig 
til at vi bare skal stole på andre. 
Vi må undersøke selv. 
Jesus sa at Han er kommet for å 
gjøre hele verden ny - gjøre den på 
nytt  igjen! Derfor ble han født i 
Betlehem julenatt, og derfor døde 
han på korset og stod opp fra gra-
ven i påsken-  for at vi og skal stå 
opp av graven, og leve evig. Uten 

sorg og død, Og det nye livet (det 
evige) er begynt allerede! Det be-
gynte da vi ble døpt.  Siden kan 
vi komme tilbake til Jesus, igjen 
og igjen, snakke med han om alt, 
be om tilgivelse for det gale vi 
har gjort, be om hjelp til ting vi 
gruer for og ikke vet hvordan vi 
skal takle, -og takke han for alle 
gode ting i livet -som skal vare 
bestandig! Det er å være kristen. 
Etterhvert som du prøver, får du 
se hvordan Jesus er og hva han 
gjør  for deg - og troen din har 
en grunn. 
Dette er å være konfirmant - for 
det er vi alle på livstid. Dette året 
har vi satt opp skiltet som viser til 
Jesus, og gått med dere veien dit - 
Vi ønsker velkommen tilbake til 
kirken etterhvert - for Gud har 
stadig mer han vil vise oss! 

Tillykke med konfirmasjonen og 
framtida! 

Bjarne Imenes 
sogneprest

KONFIRMANT   -   TRO? 
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SVEIN LINDEBØ
er tilsatt av Agder og Telemark Bi-
spedømmeråd som ny sogneprest i 
Stathelle. Vi gratulerer! 
Når dette menighetsbladet går i 
trykken, har Svein allerede hatt sin 
avskjedsgudstjeneste i Gjerpen søn-
dag 18. august.
Han tiltrer i sin nye stilling i Stat-
helle 1. september, men tar farvel 
med folket Valebø – som han gjen-
nom årene har hatt et særlig ansvar 
for -  ved gudstjenesten der kl.1700 
på ettermiddagen den. 8. september.
Vi vil gjerne takke Svein Lindebø for 
samarbeide gjennom årene i Gjerpen. 
I en omskiftelig og krevende periode i 
kirkens liv med mange nye arbeidsre-
former, har Svein vært med å ta tak. 
Særlig vil jeg også takke ham for 
hans innsats for ungdom – en ikke 
minst krevende del i menighetens liv, 
der Svein med sine evner har gitt liv 
til konfirmant- og ungdomsarbeidet.
Vi ønsker ham Guds velsignelse over 
hans fortsatte tjeneste i de nye opp-
gaver som venter.
Bjarne Imenes
Sogneprest

ØYSTEIN ARONSEN
begynner som vikar i Gjerpen 1. 
september. Han blir ordinert til ka-
pellan-stillingen ved gudstjenesten  
søndag 15. september. Ordinasjonen 
foreståes av vår nye biskop, Stein 
Reinertsen, assistert av prost Mor-
ten Fleischer og sogneprest Bjarne 

Imenes. Det blir første gangen biskop 
Reinertsen besøker vår menighet, og 
vi ser fram til denne høytidsdagen. 
Vi håper menigheten møter tallrikt 
frem, der også «Gladsang»  synger,  
med sin dirigent Kirsten Eliassen, 
og kantor Kjell Frigstad trakterer 
orgelet.
Etter gudstjenesten blir det åpent 
samvær på menighetshuset, med vel-
komst til Aronsen. Han blir værende 
vikar frem til fast tilsetting kan skje 
av søker, antagelig etter årsskiftet. 

HUSK MENIGHETSBASAREN LØR-
DAG 26. OKTOBER!
Denne lørdags formiddagen er det 
igjen duket for tradisjonsrikt menig-
hetsmarked på menighetshuset.  En 
kreativ komite har vært i gang lenge, 
og møtt velvilje overalt. Nå gjelder 
det å møte fram med åpen lomme-
bok! Basar-inntektene er viktig for 
Gjerpen menighet.

MEDARBEIDERFESTEN  FREDAG 
22. NOVEMBER

blir nå arrangert som helt åpen, dvs. 
ingen får spesiell invitasjon – men 
alle medarbeidere er velkomne!  
Man MÅ MELDE SEG PÅ, FRIST 
ER TIRSDAG 19. NOV. KL.14.00 til 
menighetskontoret.
Det blir variert og festlig program, 
med god mat.  Menighetsrådet håper 
på sprengfullt hus, -at du kommer!

o P P s l a g s t a v l a
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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 
og fotomix 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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lYkke tIl vIdere, sveIn!

svein lindebø, kapellanen vår, er på 
flyttefot - noe han foreløpig ikke har tid 
til å tenke så mye på. Jeg treffer han 
på kontoret en travel formiddag mens 
de fleste er på ferie. Selv er han travelt 
opptatt med å forberede neste søndags 
preken. Fra 1. september er han ansatt 
som sokneprest i Stathelle menighet. Det 
ser han fram til med spenning, forvent-
ning og glede.  I 2005 kom han til oss i 
Borgestad og Gjerpen og hadde de samme 
kriblende følelsene i magen som han går 
rundt med nå.
Hvordan har disse åtte årene vært for 
deg, svein?
Det er ikke så lett å gi et kort svar på, 
sier han ettertenksomt, men for det aller 
meste positivt. Man trenger litt tid til å 
komme inn i en ny stilling, i tillegg til 

at en skal lære nye arbeidskollegaer å 
kjenne. Nå reiser jeg fra et fellesskap jeg 
kommer til å savne.
Før Svein kom til oss, hadde han levd 
et ”vagabondliv”. I løpet av sine 32 år 
som prest har han rukket å tjenestegjøre 
i Hong Kong, Dubai, Solum, Gjøvik 
og Herøya, før han ble ansatt som 
Prostiprest i skien prosti. Prostiprest-
stillingen ble etter hvert fjernet, så de 
siste åtte årene har han vært kapellan i 
Borgestad og gjerpen. 
Jeg har inntrykk av at dere har en grei 
fordeling av arbeidsoppgaver dere pres-
tene i mellom. Hvilke arbeidsområder har 
du hatt?
Han faller i tanker. setter nok opp en dis-
posisjon som later til å være omfattende.
La meg si det slik, begynner han. - Det 
har vært mye å gjøre, veldig mye …. og 
krevende også. Jeg har vært ”konfirman-
tansvarlig”. I en tid med mange  foran-
dringer og nye opplegg som skal utprøves, 
har det vært utfordrende å finne den 
mest tjenlige løsningen. samarbeid med 
andre menigheter, konfirmantleirer, tid-
spunktet for konfirmasjonen og det jeg vil 
kalle ”konkurransen om konfirmantene” 
har krevd mye tankearbeid og ulike typer 
forberedelser. Det fine oppi alt dette er 
at jeg er blitt vist stor tillit slik at jeg har 
fått anledning til å prøve ut egne ideer. 
Det har vært godt å oppleve at mye av det 
har fungert bra!
Gudstjenestereformen har vel også krev 
sitt?
Ja, det skal være sikkert. Og her har vi 
fungert godt som team, både ansatte og 
frivillige. Jeg synes den ordningen vi har 
kommet fram til nå, ved god hjelp av ”tek-
sten på veggen”, er et positivt framskritt. 
Blant annet er jeg glad for at vi ikke har 
opplysninger rett etter talen. Der skal vi 
ha plass til ettertanke. 
Svært mange er glade i og stolte av 
kirken vår. Kan en kirkebygning virke 
inspirerende på en prest?
I aller høyeste grad. Gjerpen kirke er et 

”signalbygg de luxe”! Den er vakker, den 
er intim, den har atmosfære, det er kort 

Foto Kjell Skjærum
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vei fra alter og talerstol til menigheten. 
Også må jeg ikke glemme orgelet! Alt 
sammen er med på å inspirere, men for 
en prest må det også en indre inspirasjon 
til. Det ønsker enhver som skal formidle 
guds ord.
Hva vil du si er Gjerpen menighets sterke 
sider?
Han lener seg tilbake i stolen og ser på 
meg med det jeg vil betegne som opprik-
tige øyne hvis øyne kan være oppriktige.
Der kan jeg gi deg ei lang liste, smiler 
han, - men hvis jeg skal komprimere den, 
må det bli: et åpent, positivt menighet-
sråd, dyktige medarbeidere som har 
gitt meg mye god støtte og alle de flit-
tige, frivillige som nedlegger et solid 
arbeid. I tillegg har jeg lyst til å nevne 
Trosopplæringsplanen som menigheten 
har brukt godt og fornuftig. I denne sam-
menhengen vil jeg benytte anledningen 
til å takke gjengen av ungdommer som 
har hjulpet meg og rettledet meg i kon-
firmant – og lederarbeidet. De har vært 
supre å være sammen med. 
Og nå som du skal pakke kofferten og rei-
se fra oss, har du anledning til å trekke 
fram det negative – uten at det får de 
store følgene for deg.
Han ler så det skraller i veggene. Og når 
han får tatt seg inn igjen, blir pausa så 
lang at jeg tenker: Nå kommer det, nå 
kommer det! Nå skal vi få så ørene fla-
grer!
Du, en skal jo være ærlig, og jeg kan ikke 
komme på noe annet enn at jeg av og til 
kan føle på en bekymring for de frivillige 
som står på år etter og gjør en formida-
bel jobb. Det er for få av dem. Det blir 
fort for mye på den enkelte. Der trur jeg 
menigheten har en jobb å gjøre. Finne 
nye mennesker som kan gis oppgaver 
de kan løse for en kortere tid f. eks. Jeg 
håper Menighetsutviklingsprojektet kan 
bidra til det.
Hva vil du komme til å savne fra 
gjerpen?
Svaret kommer kontant: - Det gode 
arbeidsfellesskapet. Det nye kontoret. 
Det har gitt et skikkelig løft. Samlet 

oss, vært inspirerende for samarbeidet, 
bidratt til en trivelig atmosfære. Men like 
viktig har fellesskapet rundt gudstjenes-
tene vært. Det teamet av ansatte, klok-
kere og kirkeverter har gitt meg mye.
Kjære, Svein, vi kommer ikke unna 
spørsmålet om hvordan du har opplevd 
alle skriveriene i forbindelse med anset-
telsen i Stathelle menighet.
Han blir stille. Tar tak i haka og gnir den 

– grundig. Kremter. Kremter noen ganger.
Jeg ville lyve om jeg sa at det ikke har 
berørt meg, gått inn på meg. Særlig et 
innlegg i ei riksavis gjorde vondt. Men 
den verste svien er over nå. Jeg har valgt 
å ikke ta dette personlig, det har tross 
alt vært andre agendaer inne i bildet. Nå 
ser jeg framover til et godt samarbeidet 
med ansatte og frivillige. Det er så mye 
omfattende og godt arbeid som pågår i 
Stathelle, Bamble og Herre menigheter at 
det er masse å ta fatt på. Jeg storgleder 
meg til å skulle ha lederansvar for dette.
Og det sier presten, mennesket, svein 
lindebø, som opplever det som et privile-
gium å forkynne guds ord og møte enkelt-
mennesker i sorg og glede, og som tross 
alderen føler han har mye å gi til unge 
mennesker også.
Lykke til, Svein! Vi ønsker deg alt godt! 
Gud velsigne deg og gjerningen din!

Kjell s.

Foto Kjell Skjærum
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onsd. 28. kl.17.30 -1900: Sneltvedt Gospel Kids  (1. – 10. klasse) Sneltvedt  
  bedehus. (Øver  på onsdager)

september
sønd. 8.  kl.11.00 : Gjerpen kirke .  Oppstarts - samling  for høsten.    
  Familiegudstj.  Aronsen. Dåp. Utdeling av 6-årsbok.  Alle aktiv 
  iteter /grupper i menigheten velkommen!   Kirke-saft/kaffe.
sønd. 8.  kl.17.00 :  valebø kapell. avskjedsgudstjeneste for svein   
  lindebø.
Beg. av sept.:  UG- ungdomsklubb, fra 7. klasse, Aas bedehus.  Samles onsd  
  ager kl.19.00.
Beg. av sept.:  «Fremad» barneklubb, fra 1. klasse, Aas bedehus, samles tirsd  
  ager kl. 18.30
Beg. av sept.:  «Gladsang». Voksen-kor. Prestegårdsstua. Øver på tirsdager   
  kl.19.30
torsd. 12. kl.19.00 : Venstøp bedehus. Felles-bibeltime. Imenes.
sønd. 15. kl.11.00: gjerpen kirke. Festgudstjeneste. Ordinasjon av   
  kapellan  Øystein Aronsen. Biskop Stein Reinertsen.    
  Prost Morten Fleischer. Sogneprest Bj. Imenes.  Nattverd.    
  gladsang m. dir. Kirsten eliassen.  Orgel: Kantor Kjell Frigstad.  
  Takk –offer til menighetsarbeidet.   Åpen  kirke-kaffe m.m.  på  
  Gjerpen Menighetshus etter gudstjenesten.
onsd. 18 kl.11.00:  Formiddagstreff, menighetshuset.   Kl.18.30: «Leder- 
  kroa», ungdomsklubben i Prestegårdsstua.
torsdag 19 kl. 17.00: Torsdagssøndagsskolen på menighetshuset.
lørd. 28. kl.11.00 -13.30: Familie-speiding, menighetrshuset.
sønd. 29. kl.11.00: Gjerpen kirke. Presentasjonsgudstjeneste for nytt kon 
  firmant-kull.

oktober
torsd. 3.  kl.17.00: Torsdagssøndagsskolen på menighetshuset.
onsd. 16. kl. 11.00: Formiddagstreff, menighetshuset.  Kl.18.30: «Leder-  
  kroa», ungdomsklubben i Prestegårdsstua.
torsd. 17. Torsdagssøndagsskolen i menighetshuset.
fred. 18. Damenes Aften. Aas bedehus.
sønd. 20 kl.11.00: gjerpen kirke.  Familie-gudstjeneste. «Tårn-agentene».
sønd. 20 kl.19.00. Aas bedehus. Felles-bibeltime.  Sam Tore Bamble.
lørd. 26  kl.10.00 -14.00: MENIGHETENS HØSTMARKED, menighet  
  shuset.
fred. 25. – sønd. 27. okt.: Aas bedehus. Møte-helg.  Arne Inge Vålandsmyr.

m e n I g H e t s k a l e n d e r – g j e r P e n
H ø s t e n  2 0 1 3



17Godt Nytt for Gjerpen

november
fred. 1.  Mannsfest, Aas bedehus.
onsd. 13 kl.11.00: Formiddagstreff, menighetshuset. 
  kl.18.30: «leder-kroa», ungdomsklubben i Prestegårdsstua.
torsd. 14. kl.17.00:  Torsdagssøndagsskolen i menighetshuset. 
torsd. 21 kl.19.00: Sneltvedt bedehus. Felles-bibeltime v. Thor Egil   
  Abrahamsen.
torsd. 21 kl.19.00: gjerpen kirke. Konsert. Fellesarr. Kirke-akademiet/  
  Gjerpen menighet.
fred. 22  kl. 19,00: MEDARBEIDERFEST. Gjerpen menighetshus.  Åpen  
  påmelding .          MerK: Frist:  tirsdag 19. nov.
lørd. 23  Basar, Freidig, Aas bedehus.
sønd. 24. kl.11.00: Gjerpen kirke. Barnekor-helg, konsertgudstjeneste.
torsd. 28. kl.17.00: Torsdagssøndagsskolen, menighetshuset,
lørd. 30  kl. 11.00- 13.30: Familiespeiding, menighetshuset.

desember
sønd. 1  kl.11.00: Gjerpen kirke. Menighetens  nyttårs-gudstjeneste.   
  NyTT KIrKe-år.  Familie-gudstj. aronsen og arntzen.   
  «Lys våken» -helg. Dåp.
sønd. 1.  ettermiddag: Aas bedehus og Vel-foreningen: Julegran-tenning.  
  Tone arntzen.
onsd. 4  kl.18.30: «leder-kroa», ungdomsklubben i prestegårdsstua.
onsd. 11 kl.11.00: Formiddagstreff m. Advents-møte, menighetshuset . 
onsd. 11. kl. 17.30 – 19.00: Familie-speiding med JULEVERKSTED,   
  Prestegårdsstua.
torsd. 12. kl.17.00: Torsdagssøndagsskole, menighetshuset.
torsd. 12. kl.19.00:  Gjerpen kirke . JULESANG I ADVENT.
lørd. 14.  kl.17.00. Aas bedehus. GRAUT-fest. Imenes.

m e n I g H e t s k a l e n d e r – g j e r P e n
H ø s t e n  2 0 1 3
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Døde i Gjerpen
Tone Nærum, 1914
Ally Abrahamsen Saga, 1947
Mary Synnøve Sjøberg, 1924
Ragna Frønes, 1918
Gerd Anni Kristiansen, 1926

Gjerpen kirke
Siri Steen Seeberg
Liam Lehn Fosse
Leander Sagvolden Johannessen
Emrik Berge Johnsen
Henriette Follaug Larsen
Andreas Larsen
Andreas Nygård Lie
Maren Nygård Lie
Benjamin Holm Ruud
Caroline Serkland
Sigve Rebbestad Kittilsen

Slekters gang

Døpte 

Døde Irene Viola Tveitan, 1926
Grete Synnøve Sem, 1925
Kjell Reidar Fredriksen, 1940
Margrethe Andreassen, 1922
Ingeborg Sissel Bøyesen, 1935
Peder Borge, 1933
Per Svein Bratsberg, 1946
Klara Gulbrandsen, 1927

Nina Helliksen og Johnny Berg
Tonje Cecilie Løvskeid og Stian Haugom
Kristin Marie Hansen og Jan Tore Sigurdsen
Ane Marte Stamnes og Magnor Sletten
Carlotte Tvedt og Lars Alexander Jakobsen
Heidi Østhus Erikssen og Anders Håkonsen
Lindis Watland Pedersen og  Tor Marius Langås
Maria Thorsen og Vidar Søsveen

Vielse

Sander Steinvåg Østby
Sofie Marie Wilhelmsen Skilbred
Edda Hoås Gudmundsen
Live Lunde Jensen
Jokob Røisæth Kronstad
Ailo Espedalen Thorkildsen
Loke Thorkildsen

Døpte i Borgestad kirke
Eline Gulbrandsen

Døpte i Skien kirke
Sofia Kristin Kjærbo  Mosebø
Døpte i Valebø
Herman Åsarmoen Lunde

i Gjerpen kirke
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”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 22 november.
 ► Siste frist for innlevering av stoff er torsdag 1 november 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:



Det første stedet jeg jobbet som 
prest var i Gransherad i Notod-
den kommune.

Der var jeg i fem år. Deretter 
jobbet jeg tre år som sykehus-
prest og prostiprest på Høne-
foss. I fjor sommer flyttet jeg og 
familien min tilbake til Skien. 
Nå bor vi på Gulset i eget hus 
og er veldig fornøyd med det. 
Kona mi heter Kirsten Marie, 
og barna mine heter Ingvil (8 
år), Susanna (6 år) og Eivind 
(2 år).

Jeg jobber nå i halv stilling 
som kateket i Borgestad. Der 
har jeg hovedansvaret for 
konfirmantopplegget. For å bli 
helt godkjent som kateket, stu-
derer jeg pedagogikk på Høy-
skolen i Telemark over to år. I 
tillegg til kateketjobben, har 
jeg jobbet litt som vikarprest. 

Først var jeg i Eidanger fram 
til februar, og for tiden er jeg 
vikar i Kragerø. Fra august i 
år og fram til jul, skal jeg jobbe 
med trosopplæring for barn og 
ungdom her i Gjerpen menig-
het. Det ser jeg veldig fram til!
Ellers er jeg glad i å trene; 
jogge, sykle, gå på ski og spille 
fotball.................................... 

Jeg heter Håvar Norendal og 
er 37 år gammel. Det meste av 
oppveksten min hadde jeg her 
i Skien. Jeg gikk på Gjerpen 
ungdomsskole og ble konfirmert 
i Gjerpen kirke. 
 Etter at jeg var ferdig på Skien 
videregående skole, gikk jeg et 
år på folkehøyskole før jeg ut-
førte verneplikten min. Deretter 
begynte jeg å studere teologi i 
Oslo. I 2004 ble jeg ordinert til 
prest. 


