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Julekonsert med Con Vocale

Con Vocale er et blandet kor bestående av ca. 25 sangere, hovedsakelig
bosatt i Grenlandsområdet. Vi er et
allsidig kor som fortrinnsvis synger a
cappella, og har som mål å drive korvirksomhet på et høyt musikalsk nivå.
Siden oppstarten høsten 2004 har
Con Vocale gjennomført mange musikalske opptredener, innenfor flere
ulike musikksjangre. Vi har i flere år
samarbeidet med Iver Kleive og hans
Oslo Bach-kor, og fremført Kleives
«Requiem» en rekke ganger i inn- og
utland. Av andre arrangementer kan
nevnes fjorårets konserter med Vintermåne. Høsten 2012 mottok koret
Anders Vangens talentpris. Denne
høsten har vi vært på kortur til Serbia,
hvor vi bl.a. holdt konsert på Den Norske Ambassaden i Beograd, og sang
på serbisk «God Morgen-TV».
2014 feirer Con Vocale 10 år, og vil
i den anledning arrangere flere jubileumskonserter gjennom hele året. I
april vil det bl.a. bli mulig å oppleve
Con Vocale fremføre Iver Kleives
«Requiem» i Skien kirke, med støtte av
Oslo Bach-kor og et prosjektkor bestående av lokale sangere.

årgang 63.

Men, før den tid er det altså mulig
å høre oss i Gjerpen kirke. Fredag
6. desember kl. 19.00 avholder vi vår
årlige julekonsert under ledelse av
dirigent Cedomir Popadic . Her vil klassisk, stemningsfull og vakker julesang
garantert få julestemningen til å stige.
Velkommen skal dere være!

Gudstjenester
Gjerpen kirke
1.des.

kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/ Aronsen

8. des

kl. 11.00 Gudstj. Aronsen

15. des kl. 11.00 Gudstj. Imenes
22.des. kl. 11.00 Gudstj. SNELTVEDT BEDEHUS Imenes og Gla`sang
24. des kl. 14.00 Familiegudstj. v/ Imenes og Sneltvedt barnekor
24. des. kl. 16.00 Gudstj. Aronsen
25. des. kl. 11.00 Gudstj. Imenes
29. des. kl. 11.00 Gudstj. Aronsen
5. jan. kl. 11.00 Gudstjeneste
12.jan

kl. 11.00 Gudstjeneste Aronsen

19. jan. kl. 11.00 Gudstjeneste
26. jan. kl. 11.00 Gudstjeneste Aronsen

Luksefjell kapell
24.des.

kl. 14.00 Gudstjeneste v/ Aronsen

Valebø kirke

1.des.

kl. 17.00 Lysmesse v/ Aronsen

24.des. kl. 16.00 Gudstjeneste v/ Imenes
19.jan. kl. 17.00 Gudstjeneste v/ Aronsen
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Redaktørens tanker...............
Hei
Da nærmer det seg jul igjen. Og vi skal
snart ta fatt på nytt kirke år. Det har
skjedd mye ute i den store verden, men
også i vår menighet.
Det mest bekymringsfulle er at vi nå er
uten diakonimedarbeider. Er det noe vi
trenger så er det vel nettopp det. Men det
oppløftende i denne saken er at det finnes
frivillige som bryr seg, og er med å fyller
noen huller i denne saken.
Bladet har denne gang fått mange nye annonser. Det har vært en formidabel jobb å
få disse ordnet og plassert i bladet.
Håper at våre annonsører er fornøyd med
resultatet. Som leser støtt de som støtter
oss med annonsering.
Jeg må på vegne av ”Godt Nytt” rette en
spesiell takk til Bjørnar Gundersen og
hans iherdige jobb med å få annonsører.

Økonomi er viktigere enn noen gang, og
takk til alle dere som trofast bruker giroen
inne i bladet til å gi en skjerv til bladet.
Midtsidene er i dette bladet også i farger,
fordi annonsørene ønsket farger på sine
annonser. Får håpe den kostnaden ikke
tapper oss forviktige midler.
Så kom igjen å gi bladet penger til å kunne
jobbe friere i forhold til økonomi.
Det har jo en stund vært ønske om et 6.
blad.
Vi får se................................
Men i alle fall en riktig god og velsignet
julehøytid til alle dere lesere.
Med de beste hilsener
for den kommene julen
redaktør

Kjell Lofstad

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!
Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no

Frisør
Salong Rising

Tlf: 35 52 45 85
Luksefjellvegen 53
3716 Skien
Godt Nytt for Gjerpen
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der og sorger. I julesangen «En krybbe var
vuggen» synger vi om denne veien han gikk
ned til oss.
Han kom fra Guds himmel,
Gud selv var han lik
Men Jesus ble fattig,
og jeg er blitt rik

Betyr vi noe?
Betyr vi noe som mennesker? Det er et

grunnleggende spørsmål. Historien om
Maria og Josef som vandrer til Betlehem og
Jesusbarnet som blir født i en stall, er en
vakker fortelling. Den tåler å gjentas gang på
gang. Ingen jul uten den fortellingen. Men
den er også noe mer enn en tradisjon og en
god fortelling: Den er Guds svar på spørsmålet mennesker til alle tider har stilt: «Betyr vi
noe for Gud?»
Juleevangeliet viser meg hvor langt Gud var
villig til å gå for å vise sin kjærlighet mot oss
mennesker. Vi tror at Jesus var til før verden
ble skapt. Han var fra evighet sammen med
Gud Fader og Den Hellige Ånd. Julenatt forlater Jesus sin trone i himmelen, og kommer
inn i vår verden. Som det står i en gammel
hymne i det nye testamentet. «Da han sto
fram som menneske, fornedret han seg
selv.» (Fil 2,7f)
Gud blir som en av oss. Han fødes ikke i et
palass, men i en stall. Det er de fattige gjeterne, de med et litt frynsete rykte som først
får høre nyheten av englene. Noen dager
gammel blir han flyktning og må rømme til
Egypt. Han lever slik vi gjør med både gle-
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Nedstigningen stopper ikke der. Jesus gikk
lenger enn å stige ned fra himmelen. Han
som selv er Gud, var villig til å ofre mer.
Han gikk så langt det er mulig å gå. Til slutt
dør han frivillig på et kors. Korset var ikke
resultatet av at Jesus ble misforstått, men
det var hele tiden Hans plan. Det går en
linje: «Fra krybben til korset, gikk veien for
deg.»
Men det er en viktig side til ved denne
fortellingen vi må få med oss for at vi skal
forstå dybden og konsekvensene. Englene
forteller til hyrdene på marken: «Se, jeg
kommer med bud om en stor glede, en
glede for hele folket. I dag er det født dere
en Frelser. Han er Messias, Herren.»
Fortellingen sier meg at: Jesus ikke bare
viste at han var villig til å fornedre seg, den
viser oss at han gjorde det for hver minste
lille skapnings skyld, det vil si også for min
skyld. Jesu ble fattig for at jeg skulle bli rik.
Slik åpnet han porten til himlen for oss.
Så enkelt og stille kom Gud til vår jord
bror.

Så høyt er jeg elsket av Jesus min

Julehøytiden feirer vi til minne om Guds
svar på spørsmålet: Betyr vi noe?
Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid!
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark
Godt Nytt for Gjerpen

--Prestens hjørne

HUSK PÅ
JESUS
KRISTUS –
Fire års oppdrag i Gjerpen menighet går mot slutten ved årsskiftet. Fra 1. januar 2014 har
Agder og Telemark Bispekontor
og prosten i Skien bedt meg om å
ta på meg nye oppgaver i Brevik
og Eidanger.
Det har vært en fin tid i Gjerpen.
Til dels store endringer og reformer har funnet sted. Det har vært
arbeidssomt, men givende å delta.
Nå er det tid for meg til å takke.
Takk til staben, for godt samarbeide og fellesskap i nød og glede.
Takk til alle troens frivillige – i
kirke og bedehus- som Audveig
og jeg har fått møte – og gå ved
siden av på veien dette stykke ,
mot målet. Takk til alle jeg har
møtt ved livets ulike veikryss av
glede og sorg , og takk til alle –
Godt Nytt for Gjerpen

som har vært tilhørere og deltakere ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Min hilsen til dere er denne: Husk på Jesus Kristus! Han som
døde på korset for våre synder,
og stod opp av graven for å gi oss
syndenes forlatelse, til nytt evig
liv i glede. Ta tilflukt hos Ham!
Han skal bære dere. Ta dere så
i vare for «et annet evangelium»
(2. Kor.) Nå som før er det kirkens største trussel. I modernitetens tidsalder settes det opp andre
normer enn Bibelens, og Bibelens
egne bort-tolkes i egenkjærlighetens navn. Det er en fare å snu
kappen etter vinden. Men troens
samvær med Jesus Kristus i hans
ord slik det enkelt står skrevet,
lærer deg å skille det edle fra det
uedle – selv om det siste er fint
pakket inn. La Hans liv prege ditt
liv - og stå faste og urokkelige i
det dere har lært – «Han som begynte en god gjerning i dere, skal
fullføre den, fram til Jesu Krist
dag.»(Fil.1) - På gjensyn, også
på den dagen!

Bjarne Imenes
Sogneprest
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BARNEKORHELG
23 OG 24 NOVEMBER
I GJERPEN KIRKE .

Alle barn fra 7 – 14 år
som vil synge i kor for
en helg. Kanskje du
går i kor, vil begynne
i kor, eller bare vil
synge i kor for denne
helga. Alle er hjertelig
velkommen til å være
med. Ragnhild Hiis
Ånestad, som er den
fremste innen soul children i landet, blir med
som instruktør og leder. Så dette blir bare
helt supert !!! Lørdag
starter vi opp i Gjerpen kirke kl 12.00 frem
til kl. 17.00. Her skal
vi synge, danse, høre
om Jesus, spise pizza
og kose oss sammen.
På Søndag er det stor
GUDSTJENESTE6

KONSERT kl. 11.00,
og her er hele familien,
venner og alle andre
som vil høre flott sang
velkommen.
Påmeldingen skjer på
mail eller tif til trosopplæringsleder Tone.
Frist for påmelding 21.
nov.
Mail adr : tone.arntzen@skien.kommune.
no
eller sms til 98633821.

Hjertelig
velkommen
jenter og gutter !!!
Himmelsk Lapskaus
bok og gave
Rådhusgata 2
TLF 35 53 00 25

epost@kristeligbokhandel.no

Godt Nytt for Gjerpen
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VÅKEN – OVERNATTING
- Sa duLYS
nyttårsfeiring?
- Ja, endelig.
I KIRKA
- Men det er jo mer
enn en11
måned
til?
FOR
ÅRINGER
detiergjerpen
nå. I kirka.som
Alle- Nei,
barn
om Jesus, nattfilm og
Nå,
du
liksom.
Nyttårsfeiring
er
31.desember.
er 11 år er velkommen
mat. Da natta kommer
Nei,
det
er
nå,
natt
til
1.søndag
i
advent.
til å være med på LYS
sover vi rundt om i kirka.
Det
er
mye
rart
i
kirka...
VÅKEN tiltaket i GjerDu er super velkommen
Ja, og nå30
kannov
vi oppdage
enda mer
Med sovepose.
pen- kirke
– 1 des.
tilavådet.
være
med.
- Skal
sove i kirka?
Dette
ervikjempe
moro,
I hvert fall litt…
litt-skummelt
kanskje,
Påmelding til :
- Er
det mange
eller? og
men
veldig
morsomt
havar.norendal@skien.
koselig.
Vi5000
skal
kon- Mer enn
harha
meldt
seg på. Ogkommune.no
enda flere kommer.
kurranser,
- En så storjuleverksted,
kirke har jeg aldri sett.
fakkeltog
mørket,
sam- kirker.
- For å fåiplass
er det mange
innen 25 nov.
lingsstund
hører
- Kult, hvorhvor
mangevi
da?
Godt Nytt for Gjerpen
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- Ihvertfall 529 kirker i hele Norge, så.

Andakt
Øystein Aronsen.

sene i Betlehem – og det gjør
julen til noe helt uutgrunnelig.
Profeten Mika lar oss gløtte
litt mer inn i dette underet.
Vi nærMed troens øye ser han langt
mer oss
jul og ad- der framme fredsfyrsten som
vent. Jeg skal bli født i lille Betlehem.
Og Mika ser «hun som skal
kan høre
føde», han ser Maria. Han
litt klokser Jesu komme mange hunkeklang
og engle- dre år før det skjer, og han
sang. Jeg sier om barnet som skal bli
født «han har sitt opphav i
kjenner
gammel tid, han er fra eldduften
av mat, lys og julebakst. Det gamle dager.»
Barnet som ble født omfaver den høytiden i året som
ner hele vår historie:
merkes best i byen vår og i
Han var i begynnelsen hos
hjertene våre. Det kommer
Gud. Alt er blitt til ved dette
litt andakt over folk flest.
barnet. Lys og liv ble til i
Advent og jul har tusenårsham.
røtter og høytiden beveger
Jesus vil være ved slutten
oss til kirke, som ingen annen tid i året. Julen beveger av vår historie: «Jeg er Alfa
og Omega, den første og den
noe dypt i oss.
Profeten Jesaja hvisker gjen- siste, begynnelsen og enden.»
nom tidevervene «et barn
Juleevangeliet rommer hele
er oss født, en sønn er oss
tilværelsens mysterium. Det
gitt. Herreveldet ble lagt på
er ikke rart vi blir beveget.
hans skulder, og hans navn
«Ære være Gud i det høyskal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og este, og fred på jorden blant
mennesker som Gud har
Fredsfyrste.»
Historien om dette barnet er glede i!»
eldre, mye eldre, enn hendel8
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Mine førsteinntrykk i
Brasil

Mitt navn er Jorunn
Flatin, 19 år og student ved

Hald Internasjonale Senter. Her
studerer jeg internasjonalt samarbeid og tverrkulturell forståelse,
og i den forbindelse har jeg reist
til Brasil hvor skal jeg være fra 2.
oktober 2013 til 2. april 2014. Jeg
reiser ut for NMS.
Brasil er verdens femte største
land, både i areal og befolkning.
Arealmessig er Brasil faktisk like
stort som hele Europa, pluss litt
til! Mesteparten av Brasil tilhører den tropiske klimasonen, og
årstidene er motsatt av Norge.
Det er vår i oktober og et sted
mellom tretti og førti grader, den
varmeste temperaturen får du i
desember/januar. Med sine drøye
200 millioner innbyggere er det
helt klart store forskjeller blant
folk når det gjelder levestandard,
økonomi og religiøsitet.
Brasil er kjent for sitt store gap
mellom fattig og rik, og jeg hadde
faktisk ikke trodd at det skulle
være så tydelig som jeg har opplevd det, allerede fra første dag.
I én og samme by, i én og samme
gate kan du se overdådige hus,
som er gjerdet inn slik at ikke
hvem som helst kan komme inn.
De har egne svømmebasseng, fotballbaner og lekeplass for barna. I
garasjen står det parkert store og
dyre biler.
På andre siden av gaten kan du
Godt Nytt for Gjerpen

skimte det man på godt norsk vil
kalle en liten «rønne». Flere av
denne type hus som jeg har sett
ser ut til å kunne falle sammen
hvert øyeblikk. Veggene er ødelagte og slitte, og har store sprekker slik at du kan se inn i deler
av huset. Rutene er knust, og de
prøver å holde de på plass med
teip og papp. Rundt og i huset er
det gjørmete og vått. Radmagre
og skitne hunder løper inn og ut
av husene. Det føles veldig feil og
rart at noen kan bo slik.
Jeg har vært så heldig å få bo
hos en familie med en veldig grei
økonomisk standard. Her om dagen tok de meg med på markedet,
og jeg kunne ikke unngå å legge
merke til hvor billig alt sammen
var. Matprisene var så lave som
nordmenn kun kan drømme om,
og da vi passerte en frisørsalong
sa vertsbroren min at en hårklipp
koster cirka 20 real, som tilsvarer litt under 60 norske kroner.
Så spurte de hvor mye man i
gjennomsnitt tjente i Norge. Jeg
kunne ikke gi noe eksakt svar
på det, men jeg forklarte at selv
kunne jeg tjene cirka 400 real på
én dag, som tilsvarer like under
1200 kroner. Vertsmor og vertsbror måpte. Så forklarte de meg at
mange i Brasil jobber hver eneste
dag i en måned og tjener cirka 700
real til sammen. Jeg kan altså
jobbe to dager og tjene mer enn
hva en gjennomsnittlig brasilianer tjener på én måned. Da er det
kanskje rett og rimelig at ting er
dyrere i Norge? Fortsetter side 10
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Oppslags
tavla
MENIGHETENS MISJONSFEST
Blir også i 2014 nå siste søndag i
januar, nærmere bestemt søndag 26.
jan. kl.18.00 på menighetshuset. Det
blir innslag med rapport fra misjonsmarken, og lokale krefter deltar i
programmet, som også, tradisjonen
tro, omfatter hyggelig bevertning.
Enhver levende menighet er en misjonerende menighet, både hjemme
og ute. Derfor er misjonsmarkeringen
viktig. Møt fram og vis ditt engasjement. Arrangør er menighetsrådet ved
misjonsutvalget. Se nærmere kunngjøringer om årets tema i dagspressen
når dagen nærmer seg!

Høstmarkedet

i Gjerpen menighetshus er gjennomført, og det ble en fin dag i
menigheten!
Takk til alle som bidro, både på
forhånd og på selve dagen! Mange
gjorde en stor innsats!
Takk til alle som kom og støttet
økonomisk!

Resultatet ble ca. 41 000, minus
annonser og husleie.
Det er et fint bidrag til driften av
Gjerpen menighet!
Komiteen
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Katolsk kristendom er størst i
Brasil, og omfatter ca. 74 prosent av befolkningen, mens 23
prosent tilhører protestantiske
kirker. Men selv om mange kaller
seg kristne, er det veldig vanlig
at man blander ulike religioner.
Afrikanske stammereligioner og
indianske elementer er svært
vanlig. For eksempel kan man
si at man er kristen, men man
trur på reinkarnasjon. Eller at
man kombinerer kristendom med
spiritisme.
Når jeg skriver dette har jeg vært
i Brasil i drøye to uker, og dette
er førsteinntrykkene mine, samt
hva jeg har blitt fortalt. Om noen
måneder kan jeg fortelle mer og
detaljert, ettersom jeg da har levd
side om side med brasilianerne
over lenger tid. Inntil da kan dere
holde dere oppdatert om hva jeg
gjør i Brasil på min blogg:
www.jorunnflatin.wordpress.
com

Jorunn Flatin

JULESANG I ADVENT
12. DESEMBER KL.19.00
I Gjerpen kirke –føyer seg inn i rekken av en god tradisjon. Vi tar pulsen
på adventsstemningen – og løfter
blikket litt. Her blir både «Gladsang»
og Valebø-koret med, i tillegg til
andre aktører.
Ta en pust i forberedelser – og få
med deg en fin kveld i kirken! Gratis
adgang. Arrangør er fellesmøte-komiteen i Gjerpen.
Godt Nytt for Gjerpen

4417 Menighetsbladet
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Gjerpen Menighet
Håvundvegen 5
3715 SKIEN

Trenger du hjelp til maten?

Kjørbekk Tlf: 35 59 79 99 Kjørbekkdalen 7 c

Prøv vår cateringavdeling:
Lekker ferdigmat til alle anledninger!
Også stort utvalg i
allergi - og økologiprodukter

Porsgrunn Tlf: 35 55 09 38 Kirkegt. 36
Borgestad Tlf: 35 50 62 90 Borgestadbakken 4

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

Løvenskiold Fossum
Skogbruk – Kraftverk Hovedkontor tlf. 35 50 43 50
Kervel Fabrikken
Håvundveien 278, Skien
Blomquist

autorisert innstallatør

Mælagaten 1, 3716 Skien Tlf. 35 52 28 18

RISING

Telefon 35 90 58 20

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

Leif Olav Olsen
Begravelsesbyrå
Skien tlf. 35 54 17 17
Hele døgnet
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Skauen
kristelige skole
10-årig kristen
grunnskole for hele
Grenland, noe for
ditt barn?
Ta kontakt for mer
informasjon.
Tlf: 35505400

SORG

En verdig begravelse fjerner ikke
sorgen, men gjør den enklere å bære.

www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 52 49 00

FLISLEGGINGSFIRMA

Vidar Reiersen

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

Peis og flisarbeider

Tlf 35 59 04 11 - Mob: 958 45 360

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

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

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
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JA, du Hjørdis!
Kan det være noe å intervjue meg da? Det er så mange
andre som …..
Vi har mange Ja-mennesker i
menigheten vår, personer som
stiller opp sent og tidlig og gjør
en kjempejobb for at fellesskapet og enkeltmennesker skal
ha det så bra som mulig.
I dette nummeret av menighetsbladet har vi ønsket å gjøre dere litt bedre kjent med en
av dem, Hjørdis Follaug. Hun
er et Ja-ja-ja menneske, for
hun legger ned et solid arbeid

Foto Kjell Skjærum
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både i menighet, bedehusforening og misjonsforening, med
stor glede.
Jeg blir møtt av et stort smil
og eimen av nystekt eplekake
da døra åpnes i Løbergveien
45.
Velkommen, velkommen!
Bare sett deg inn i stua mens
jeg får kaka ut av ovnen. Du
skjønner, jeg skal ha styremøte
i kveld, så jeg forbereder meg
litt.
Akkurat, tenker jeg. Da er vi
altså midt inni temaet!
Fortell meg litt om barndommen din, Hjørdis!
Oi, oi! Det var ikke
småtteri til bestilling. Jeg
husker så mye fra barndommen, skjønner du.
Er det ikke så at vi husker mer og mer av den
jo eldre vi blir?
Og så legger hun i vei.
Om barndomsvenninner
– som hun fortsatt har
kontakt med - , om det
å vokse opp under krigen og om dragningen
mot troen. Det er med
glød og iver og engasjement og en solid dæsj
god humor, som hun har
arvet etter faren, hun
skildrer barneårene i
Lunde.
Jeg hadde en
lykkelig barndom, sier
hun med fasthet. Siden
pappa drev en liten
landhandel, manglet
Godt Nytt for Gjerpen

vi aldri noe, heller ikke under
krigen. -Tenk den gangen greide
kjøpmannen seg dersom han
hadde fem ”passelige” familier
som handlet hos ham. – Men
pappa kunne være streng. Var
vi ikke snille, kunne vi havne i
kjelleren, og ”Mester Erik” stod
oppe på skapet. Jeg får legge
til at ”han" var aldri i bruk.
Det var dårlig med leketøy den
gangen, men vi greide oss lenge
med kongler, små, fargerike
esker og glasskår, husker jeg.
Bertha (oppkalt etter mormor)
Hjørdis Øygarden ble født i
Lunde i 1939, og vokste opp samen med to søstre, rett ovenfor
Apanes brygge. Lunde-dialekten
slår ofte gjennom når hun prater. Hun sier ikke Lunde, men
Londe, Per Gunnar, sønnen,
kaller hun Per Gonnar.
Også har vi mange ”spesialiteter”, ler hun. Vet du for eksempel hva ”sneisar” er for noe?
Jeg svarer med å løfte på øyebrynene og straks be om fasiten.
Det er fem strikkepinner,
sier hun, med en liten triumf i
stemmen – og frakkeforkle er
armforkle, dynna er døra og løddar er raggsokker.
Takk, takk, takk, sier jeg,
vi får holde oss til Riksmaalsordbogen, så vi forstår hverandre.
Hjørdis har alltid vært glad i
sang og musikk. Hun ble tidlig
med i Musikk laget i Tveitankroken. Der lærte hun seg å
spille gitar ved å registrere når
Godt Nytt for Gjerpen

gitardamene ”skifta grep”. Og
da familien flyttet til Herøya i
-59, ble hun med i musikklaget
der, noe hun husker tilbake på
med stor glede.
Men det er ikke som sanger og musikker du har fremstått i menigheten vår, Hjørdis.
Fortell litt om hva du har ”bedrevet”.
Tja, det er nå ikke så
mye snakke om, men du kan jo
skrive at det først og fremst er
barnearbeidet både i menigheten og på bedehuset som jeg har
engasjert meg mest i. Jeg ble
”søndagsskolelærer-assistent”
da jeg var tolv år, og siden har
jeg fortsatt i søndagsskolearbeidet og barneforeninger. Bergljot
Hærås, Sigrid Landsverk og
Nelly Gunnarsli var læremestrene mine. Ingen kunne fortelle
bibelfortellingene som dem.
Derfor var jeg ei stund med på
Torsdagsklubben, men det ble
så mye data etter hvert at jeg
følte jeg måtte gi meg der.
Så nå gjør du ingenting
lenger???
Hun tar poenget. Om noen
skulle ha trodd at Hjørdis er av
”de stille i landet”, har de tatt
grundig feil. Hun har så mye å
fortelle. Hun er samfunnsorientert, og i tillegg er det så mye
hun brenner for. Et uttrykk som
ofte går igjen, er ”Vi må forherlige Jesus”. Folk må få høre om
hvor usigelig godt det er å ha
ham som livsledsager.
Fortsetter neste side
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Derfor bidrar hun i utvalg og
styrer. - Da mannen hennes,
Ingvar, døde for godt og vel
to år siden, foreslo hun selv å
overta hans plass i bedehusstyret
.- Videre står hun på i gjenbruksbutikken til NMS, med
lefsebaking og i et utall festkomiteer. Og kommer det et spørsmål om å kunne bidra med ei
kake i en eller annen sammenheng, svarer hun ja til det også.
- Tør jeg våge å påstå at du er
et JA-menneske, Hjørdis?
Hun ser bort på meg, litt forfjamset, men med et vennlig,
åpent ansikt – et ansikt til å bli
glad i – og stotrer:
Tja, nja, njo, jo, jeg er vel
det?
Er det ikke det en kaller et tindrende klart svar?!
Til slutt, Hjørdis: Hva betyr jula for deg?
Åååå, sier hun, og retter seg opp i stolen. Den betyr
veldig, veldig mye for meg. Vi
feirer jo Jesu fødselsdag! Det
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er fest og glede. Vi
er oftest mellom ti
og femten som feirer
sammen. Så nå trenger
vi ikke bruke dokker i
mellom oss når vi går
rundt juletreet slik vi
var avhengig av da jeg
var lita.
Den gangen var det
tannbørste og løddar
som var de vanligste
gavene. Jeg husker
forresten at jeg bytta til meg
et lite barneservise for ei rød
topplue av den ene søstera
mi. … Jeg har det ennå. Med
tre barnebarn i huset er gavehaugen overveldende.
Skal si tidene har forandret
seg! Julesangen jeg husker
fra barndommen, og som jeg
fortsatt synes er vakker, er
”No koma Guds englar”. Den
slutter så fint: ”Vår fredsfyrste høgt vere lova!”
Og med det får vi også slutte,
Hjørdis!
Hondre tosen gonger takk for
praten! Og Guds velsignelse
over deg og gjerningene dine
og jula sammen med familien
din!
PS: For øvrig kan jeg nevne at
styret i Normisjon på Sneltvedt spiste aldeles nydelig
eplekake samme kveld. Det
kan ”prøvekaninen” gå god
for!
KØS
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MENIGHETSKALENDER
–GJERPEN
desember/januar 2013/2014
desember
Sønd. 1.
Sønd. 1.
Tirsd. 3.
Sønd. 8.
Sønd. 8.
Onsd. 11.
Onsd. 11.
Torsd. 12.
Torsd. 12.
Lørd. 14.
Sønd. 22.
Lørd. 28.
januar 2014
Søndag 5.
Onsd. 8 jan.

kl.11.00: Gjerpen kirke. Menighetens nyttårs-gudstjeneste.
NYTT KIRKE-ÅR. Familiegudstj. Aronsen og Arntzen. «Lys våken» -helg.
Dåp.
ettermiddag: Aas bedehus og Vel-foreningen: Julegran-tenning. Andakt Tone
Arntzen.
18.30 «Leder-kroa», ungdomsklubben i prestegårdsstua.
kveld: Aas bedehus. Ungdomsmøte. Sang v. Husbandet
kveld: Gjerpen kirke. KONSERT v. Gjerpen Skolekorps.
kl.11.00: Formiddagstreff m. Advents-møte, menighetshuset.
kl.17.30 -19.00: Familie-speiding med JULEVERKSTED, Prestegårdsstua.
kl.17.00: Torsdagssøndagsskole, menighetshuset.
kl.19.00: Gjerpen kirke. JULESANG I ADVENT.
kl.17.00: Aas bedehus. GRAUT-fest. Andakt v. Imenes
kl.11.00: Sneltvedt bedehus. Advent-gudstjeneste. Imenes.
Aas bedehus. JULETRE-FEST. Andakt v. Aronsen

Sneltvedt bedehus. Menighetens JULETREFEST.
kl.11.00: Formiddagstreff. «DU GRØNNE, GLITRENDE TRE –«. 		
Andakt .v. Imenes
Torsd. 9 jan. kl. 17-18.30: Torsdagssøndagsskolen på Menighetshuset
Sønd. 12.
kveld: Aas bedehus. Møte v. Chris Millett
Sønd. 21.
kveld: Aas bedehus. Årsmøte.
Torsd.23. jan. kl.17-18.30: Torsdagssøndagsskolen på Menighetshuset.
Sønd. 28.
kveld: Aas bedehus. Vi deler med hverandre..
(Øvrige kunngjøringer for Januar ikke kommet inn før trykningsfrist for menighetsbladet)
november
Venstøp Bedehus
Våren 2014
Søndag 12. januar
kl. 17.00 Nyttårssamling
Lørdag 25. januar
kl. 11.00 Formiddagstreff
Lørdag 15. februar
kl. 11.00 Formiddagsterff
Torsdag 27. februar
felles bibeltime
Søndag 2. mars		
kl. 17.00 Fastelavenskaffe
Lørdag 22. mars
kl. 11.00 Formiddagstreff
Torsdag 27. mars
felles bibeltime
Torsdag 8. mai			
felles bibeltime
Godt Nytt for Gjerpen

17

Viel s e

Slekters gang

i Gjerpen kirke

Marte Nøklegård Dahl og Ketil Hansen
Mari Lahus og Knut Kise
Kristine Marie Kittelsen og Anders Frogner Torjusrød
Trude Berberg og Raymond Vidergot
Stine Elise Hjelm og Joachim Berge
Isabell Slette og Martin Roligheten Alme
Cecilie Opsahl og Detlef Henrik Gleichmar
Anne Lise Søvde og Øystein Valle
Anette Oprann og Geir Atle Hegland
Linda Bye Kåsene og Arve Eike Kåsene
Frid Alfsen og Stian Thorstensen Brekke
Torjus Dahle Bergan

Dø p t e

Sanne Driessen Marthinsen
Fillip Martinsen

Torjus Holte Gundersen

Eileen Margrethe Johnsen

Alva Øvrum-Landfastøien

Pia Johnsen

Julie Abrahamsen

Line Johnsen

Mia Risanger-Busk Berg

Johan Johnsen

Even Egeberg

Emmy Andrea Kallevik Kristiansen

Ragnar Pedersen Ramsås, Siljan

Jakob Lie Kverme, Borgestad

Ava Bjørbekk Odden

Elida Anderson Øverbø

Julian Hvale Haug, Borgestad

Maja Eikland Aagestad

Emrik Rollaug Erikssen, Skien

Sondre Gallefoss Hyni, Skien

Tim Edvin Bratne Evjen

Eivor Eriksrød Mjaaland

Alva-Sofie Gulliksen Heimholt

Nicolai Rostad

Markus Bjørnvik Waage

Madeleine Løvli Tempesta

Død e

Ingerolga Mathilde Wille 1922

Ruth Tangerud 1927

Reinulf Langhelle 1954

Mette Fjulsrud 1967

Synnøve Gundhild Jamtvedt 1927

Harald Aas 1944

Jørgen Gustav Nordskog 1946

Robert Semb 1930

Dan Johnsen 1973

Ragnhild Svenkerud 1930

Astrid Ingebjørg Hagen 1922

Magnhild Holmberg 1943

Kjell Lauritzen 1924

Helge Borg Larsen 1944

Lill Nordli Andersen 1929

Ole Høgli 1934

Alfhild Olava Follaug 1923

Ingrid Mustvedt 1922

Oddvar Øverbø 1950

Roar Madsen 1945

Owe Ask 1952

Odd Falck 1925

Else Moen 1924

Tone Holmbakken 1917

Kirsten Sylvia Ballestad 1935

Mary Rød 1922

Gudrun Venstøp 1922
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VIKTIGE TELEFONER
GJERPEN
MENIGHETSKONTOR
Kontoret er åpent:
Tirsdag og torsdag:
KL. 08.30 – 14.00
Tlf. 35 50 63 30 – Fax 35 50 63 31
Sekretær:
Kirsten H. Eliassen
E-post til menighetskontor sendes til:

gjerpen.menighet@skien.kommune.
no

Kirketjener:
Morten Kristiansen
Mob. 40 40 65 67
Kirken: Tlf. 35 50 63 37
Kantor:
Kjell M. Frigstad
Tlf. 35 50 63 35
(privat 35 54 63 19)
Sokneprest:
Bjarne Imenes
Tlf. 35 50 63 32
Kapellan vikar:
Øystein Arondsen
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
Følg med på menighetens egen
”Gjerpen-portal” på internett
www.gjerpen.no er adressen til menighetens hjemmeside på Internett.
Her finner du bl.a. Meninghetsbladet lagt
ut med oversikter over gudstjenester og
arrangementer.Nå legges også innkallinger
og referater fra menighetsrådsmøtene ut
her.
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M E NI GHE T S HUS E T

Benytt huset til fester, møter,
bursdager, konfirmasjoner m.m.
Storsalen m/ kjøkken kr.1500,Peisestua m/ kjøkken kr.1000,Prisene dekker renhold og oppvask.
Utleie av lokaler i MenighetshusetKontakt:
Telefon: 951 76 525 Liv Jorånn og Bjørn Erik Høgseth

Valebø kirke

Kirketjener: Kristian Lunde
Tlf 35 54 48 36
Organist: Lise Vittersø
Tlf 35 59 33 69

Luksefjell Kapell

Kirketjener:
Organist:
		

Nils Terje Sneltvedt		
Mob 90 96 63 05

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

”Godt Nytt for Gjerpen”

kommer ut 5 nr. pr. år
E-post: gjerpen.menighet@skien.kommune.
no
Neste nummer av menighetsbladet
kommer etter planen ut 17 januar.
Siste frist for innlevering av stoff er
		
tirsdag 31 desember 2013
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Markering av Kirsten’s
foreløpige diakonale avslutning.................

Foto: Kjell Lofstad

Høsten har vært
begivenhetsrik
i Gjerpen.
Gjerpen menighet har over
tid hatt en svært anstrengt
økonomi. Tidligere oppsparte penger, satt av på
fond, er så godt som brukt
opp. Menighetsrådet så
seg derfor nødt til å si opp
menighetens diakonmedarbeider Kirsten Holmbakken.
Etter 1. oktober har menigheten vært uten diakonimedarbeider. Menighetsrådet selv er de første til og
beklage dette.
Noen i menigheten vil merke dette mer enn andre,
det gjelder særlig de som

har hatt noe med Kirsten
å gjøre. Kirsten har vært
ansatt i 60% stilling som
diakonimedarbeider i 3 år,
samtidig har hun vært 40%
sekretær i menigheten, en
stilling hun fortsatt vil ha.
I tillegg har menigheten tatt
farvel med Svein Lindebø etter flere år som prest. Her
har Øystein Aronsen begynt
som vikar, det er vi glad for.
Så har vi mottatt melding
om at fungerende sokneprest Bjarne Imenes slutter
ved utgangen av året for å
begynne som prest i Brevik.
Med andre ord, her skjer
mye på samme tid.
Menighetsrådet ønsker med
dette å takke alle tre for
godt utført arbeid og godt
samarbeid. Nå skal vi bistå
bispedømmerådet i å rekruttere nye prester til Gjerpen.
Det gleder vi oss til. Det blir
spennende fordi det kan gi
oss nye muligheter.
Terje Hærås
Menighetsrådsleder

