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Gudstjenester
Gjerpen kirke
- 4. søndag i åpenbaringstiden

26.01.14- Kl. 11.00: Gudstjeneste. Aronsen. Dåp. Kirkekaffe i Prestegårdsstua.

– 5. søndag i åpenbaringstiden

02.02.14- Kl. 11.00: Gudstjeneste. Kari Ripegutu. Nattverd.
02.02.14 – Kl. 19.00 i Skien Kirke - Ung Messe

– 6. søndag i åpenbaringstiden

09.02.14- Kl. 11.00: Festgudstjeneste med ordinasjon av
			
Ingvild Simonnes (tidligere Sørbø).
			
Biskop Stein Reinertsen, Prost Morten Fleischer,
			
Sogneprest Kari Ripegutu.
			
Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe i
			Menighetshuset

– Såmannssøndag

16.02.14- Kl. 11.00: Gudstjeneste. Vikar. Nattverd.

- Kristi forklarelsesdag

23.02.14- Kl. 11.00: Gudstjeneste. Ripegutu. Dåp.

– Fastelavenssøndag

02.03.14- Kl. 11.00: Familiegudstjeneste i forbindelse med Tårnagenthelg.
			
Ripegutu. Nattverd. Kirkekaffe i Prestegårdsstua.

– 1. søndag i fastetiden

09.03.14- Kl.11.00: Gudstjeneste. Ripegutu. Dåp.

– 2. søndag i fastetiden

16.03.14- Kl.11.00: Gudstjeneste. Ripegutu. Dåp. Nattverd.

- Maria budskapsdag

23.03.14- Kl.11.00: Gudstjeneste i Gjerpen Misjonskirke i forbindelse med
			
Fellesmøtehelg i Gjerpen 21-23/3.
			Fellesmøte taler er Øystein Aronsen.

– 3. søndag i fastetiden

30.03.14- Kl.11.00:  Gudstjeneste. Aronsen Samtale med konfirmantene.

- 4. søndag i fastetiden

06.04.14- Kl.11.00: Gudstjeneste. Ripegutu. Dåp
				
Familiegudstjeneste med utdeling av Fireårs-bok.
				
Kirkekaffe i Prestegårdsstua.
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Redaktørens tanker...............
Hei

noe å samle på.

Ja, da var vi i gang igjen. Vinteren 2014 har
vist seg fra sin beste side. All snø er frem til nå
kommer ferdig måket.

Nå som vi har lagt bak osshalve mørketiden, er
det fint å se fremover mot sommeren.

Hvordan er det for deg å kjenne på følelsen av
at solen har snudd. Det går mot lysere tider ,
vinteren kan ikke bli lang i år.
Så var det dine og mine nyttårsforsetter, hvor
lenge holder de?
Når det er nevnt, så er det ovenfornevnte og en
masse nyanser av dette, som preger oss.
En ting som er helt sikkert er at, å gå noen runder med seg selv,er positivt. Det å finne ut om
vi er i takt eller utakt med vårt egentlige jeg.
Det har seg jo slik at det er en del som lever i
missnøye med seg selv.
Det er disse jeg vil gi et håndslag til på det nye
året.
Blås i hvordan du tror andre ønsker at du skal
være, vær deg selv!
Forsøk ikke å kopiere noen eller noe. Nei, det
er bare deg som er deg. Du er unik og virkelig

Tenk på det og andre ting som kan gjøre deg
glad til sinns.
Den litt leie tanken, kan pareres med å fange
opp noe positivt. Da er det bare å stå på. Finn
ut hvem du er, sorter livet, og kos deg mer enn
du gjorde i fjor. Si ikke at du skulle vært, men
vær glad for den du er............................
Husk på at han som styrer alle ting, er like
levende i dag. En liten bønn til ham, gjør noe
med deg og ditt liv. Det er en delvis lite benyttet
hjelp, men effektiv.
Så stå på 2014 er her, kos deg og lev ditt liv!!!!!

Med de beste hilsener
for det nye året
redaktør

Kjell Lofstad

Luksefjell kapell

ingen planlagte gudstjenester i Luksefjell i perioden.

Valebø kirke

- 6. søndag i åpenbaringstiden
09.02.14 - Kl. 17.00: Gudstjeneste. Ripegutu.
– 1. søndag i fastetiden
09.03.14 - Kl.17.00: Gudstjeneste. Aronsen.
– 3. søndag i fastetiden
30.03.14 - Kl.17.00: Gudstjeneste. Ripegutu.
Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!
Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no
Godt Nytt for Gjerpen
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Biskop
Stein Reinertsen
Hva gjør vi med våre sår?
Alle mennesker er sårbare. Vår
sårbarhet er viktig. Mennesker
som fremstår som usårbare er ikke
menneskelige. De usårbare er kapslet
inn i sin egen verden og er ikke i stand til
å korrigere sin egen oppførsel eller å vise
ekte barmhjertighet og empati. Fordi vi
er sårbare, bærer også vi på forskjellige
sår. Listen er lang over alle de måtene vi
kan såre hverandre på. Vonde ord som
brant seg inn. Mennesker snudde seg
vekk da de skulle møtt oss. De sviktet
eller tråkket på oss. Såre ting finnes i de
aller fleste menneskers liv.
Vi tror på en Gud som har all makt.
Samtidig ble Han sårbar. Jesus kom som
et lite barn, totalt overlatt i mennesker
hender. Han følte sorg, ble sliten,
sviktet, truet, spottet og mennesker
satte ut falske rykter om ham. Som
barn måtte han leve som flyktning i
fremmed land. Til slutt tok de livet av
Ham. Vi tror på en Gud som bærer sår.
Profeten Jesaja skriver ”Han ble såret
for våre overtredelser og knust for våre
misgjerninger.
Spørsmålet er: Hva gjør vi med våre sår?
Det finnes mange muligheter. En er å la
dem ligge godt bevart i fortiden. Det er
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sjeldent at det fører noe godt med seg.
Det vi ikke gjør noe med, gjør som regel
noe med oss. Det var en som sa: Å prøve
å fornekte sin egen historie er som å
amputere beina: Livet krymper”.
En annen mulighet er å dyrke sårene.
Jeg er et offer for andre menneskers
ondskap. De var slemme mot meg en
gang for lenge siden, og det vil jeg ikke
glemme. Det er en forståelig tanke,
men fører sjeldent noe godt med seg.
For den som betaler den høyeste prisen
er nemlig oss selv. Akkurat som hat,
selvmedlidenhet og uforsonlighet tar
grepet om oss, blir vi fanget av fortiden.
Jesus valgte en annen vei. Da Han hang
på korset sa Han: ”Far, forlat dem for
de vet ikke hva de gjør! Tilgivelsens vei
er den beste veien. Noen ganger trenger
vi lang tid for å kunne tilgi og ingen
kan kreve at vi skal tilgi dem. Men det
er den veien som kan lege våre sår. Sår
som skyldes gamle stridigheter og vonde
hendelser i fortiden, bør vi arbeide for å
lege. Det er på den måten vi kan bevare
de gode relasjonene mellom oss. Det er
også tilgivelsen som åpner veien til Gud
for oss. Gjennom tilgivelsen overlater jeg
fortiden i Guds hender så jeg fritt kan
reise meg og møte fremtiden (Magnus
Malm).
Sitatet fra Jesaja slutter slik: Straffen lå
på ham for at vi skulle ha fred, ved hans
sår har vi fått legedom (Jes 53,5)

Stein Reinertsen
Himmelsk Lapskaus
bok og gave
Rådhusgata 2
TLF 35 53 00 25

epost@kristeligbokhandel.no
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Tenker du som jeg, så hender
det at du bekymrer deg over
hvordan det går med barneoppdragelsen –

--Prestens hjørne

En ting er om avkommet greier seg bra
i skole og senere jobb sammenheng, en
ting er om de oppfører seg sånn tålelig
greit ute blant folk – alt dette er viktig.
Det betyr allikevel mer at de får med seg
livsmot, glede og en bra selvfølelse hjemmefra.
Man kan jo gremmes over ens eget reaksjonsmønster i møte med ungene. Hvorfor klarer jeg ikke å være balansert og
god, flink voksen? Jeg blir jo som en unge
sjøl i kampene hjemme. Hjelp! Og så bekymrer jeg meg – åssen skal det gå?
Jeg tror ikke jeg kommer til å bli helt
jevn og fin i humøret på denne sida av
himmelporten – jeg kommer til å være
sur og urimelig, gutta kommer dessverre
ikke til å få en balansert og særlig gjennomtenkt oppdragelse. Det er og vil være
litt tilfeldig hvilke aktiviteter de får med
seg. Kanskje lærer de et instrument,
kanskje får de hjelp til lekser, kanskje
får de god oppfølging på fotballen – eller
kanskje ikke…. Oppdragelsen som gutta
våre får er det vi greier å få til fra dag til
dag – og ofte føles det bare sånn passelig
greit.
Hvordan skal det gå når poden skal stå
på egne bein og møte sine livs kamper?
Når Jesus sto foran sitt livs største
kamper står det at Gud talte til ham fra
himmelen. En far som snakker til sin
sønn. Det står faktisk bare nedskrevet to
anledninger der Gud Far snakker direkte
og hørbart til Jesus. Den første gangen er
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når han døpes og trer inn i offentligheten
– og vi vet at der vil han møte stort press
og mye motstand. Den andre gangen er
rett før han går til Jerusalem siste gang,
altså rett før den absurde rettergangen
som ender i korsfestelse. Jeg regner med
at det Gud sier er nokså viktig ved disse
tilfellene.
Hva sier Gud til sin sønn?
Gud, Jesu far, sier: «Dette er min Sønn,
den elskede, i ham har jeg min glede.
Hør ham!»
I denne setningen sier Gud det aller
viktigste et barn trenger å høre. Jesus
får høre at han er sønn, at han hører til.
Jesus får høre hvem han er, og hvem
han kommer fra. Han får høre med rene
ord at han er elsket, at faren har glede
i ham. Og han får bekreftelse; han er
verdt å høre på, det han har å komme
med er bra! Og det skjer offentlig. Faren
bekrefter sitt barn offentlig.
Mye kommer til å skjære seg i oppdragelsen vi gir våre barn, det blir ikke perfekt,
men dette kan vi lære av han som er far
til alle foreldre: Si til barnet ditt at hun
er din, hun tilhører din familie. La ham
høre at han er elsket, med klare, rene
ord! Og gi offentlig bekreftelse, la han eller henne høre at det hun er, det han er,
det er skikkelig unikt og bra. Ditt barn
er verdt å lytte til!
Dette er ord som vil feste seg dypt i
barna og det vil gi glede og livsmot – og
kanskje gjør det at de en dag kan le godmodig av oss foreldre – og tenke at det
var ikke akkurat perfekt, men jeg vet at
gammer´n var glad i meg og stolt av meg.
Og til slutt et ord til barnet i deg: Du
er skapt og elsket av Gud – du hører
til! Han sier med klare, rene ord at han
elsker deg nok til å ville gå i døden for
deg. Din synd og dine nederlag vil han ta
på seg, på sin kappe – offentlig sier han:
Du er min sønn, du er min datter! Det er
gode ord fra himmelen til deg.

Øystein Aronsen
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Kirkene
bereder
grunnen
for fred i
Sør- Sudan
nyheter fra kirken.no
10.01.2014

Kirkene i Sør-Sudan går foran for å sørge
for at fredsforhandlingene i Addis Abeba,
Etiopia får et positivt utfall.
- Kirkene spiller en svært viktig rolle i
prosessen nå, sier Odd Evjen, spesialrådgiver i Kirkens Nødhjelp.
Den erfarne hjelpearbeideren legger vekt
på at krisen som nå utspiller seg er politisk og preges av personlige maktkamp.
- Dette er ikke folkets kamp, og kirkene i
landet bruker nå mye tid på å snakke om
at «bror ikke må vende seg mot bror», sier
Evjen.
Kirkedelegasjon
I forbindelse med de offisielle fredsforhandlingene i Addis Abeba, Etiopia, i regi av den
østafrikanske samarbeidsorganisasjonen
IGAD, forbereder nå en egen kirkedelegasjon støttet av blant annet Kirkenes
verdensråd, seg på å reise til Addis Abeba
for å være til stede for å påvirke partene
til å ta steg mot en våpenhvileavtale. Den
nyvalgte lederen for sentralkomiteen til
Kirkenes verdensråd, Agnes Abuom (bilde),
er en av hovedinitiativtakerne til kirkedelegasjonen.
- Det er representanter flere ulike kirkesamfunn i denne delegasjonen, og kirkens
historiske betydning, store enhet og legiti-

6

mitet sørger for at delegasjonen blir lyttet
til, sier Evjen.
Ber om våpenhvile
Ulike deler av sivilsamfunnet så vel som
nasjonale komiteer tar nå sterkt til orde for
at fredssamtalene må få et reelt utfall.
Den nasjonale komiteen for fred og forsoning sammen med Spesialkomiteen for
fred og forsoning, og Komiteen for nasjonal
helbredelse, fred og forsoning oppfordrer
9. januar 2014 at partene stanser kamphandlingene umiddelbart og oppretter en
betingelsesløs våpenhvile.
I tillegg ber kirkene i Sør-Sudan i en egen
uttalelse 11. januar 2014 de krigførende
partene om å ta hensyn til sivilbefolkningen og avslutte all mobilisering av befolkningen til voldshandlingene. 11. januar
arrangeres en stor økumenisk gudstjeneste
i Juba for å for å samles til felles forbønn
for landet og forsterke budskapet fra folket
om nødvendigheten av stans i alle krigshandlinger.
Egen messe
Til støtte for det sør-sudanesiske økumeniske engasjement for fred inviterer Lilleborg
menighet i Oslo til solidaritetsmesse og
forbønn for folket i Sør-Sudan søndag 12.
januar kl. 11.00. Denne messen arrangeres
i samarbeid med South Sudan Community
in Norway, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Norges Kristne Råd og Støttegruppen
for Sudan og Sør-Sudan.
Bakgrunn for konflikten
Situasjonen i Sør- Sudan forverret seg kraftig 15. desember da det kom meldinger om
skyting i en militærleir utenfor flyplassen
i hovedstaden Juba. Styrker som støtter
tidligere visepresident Riek Machar tok til
våpen mot styrker som støtter president
Salva Kiir.
Voldshandlingene eskalerte deretter i
voldsomt tempo. International Crisis Group
anslår at rundt 10. 000 mennesker har
mistet livet så langt. Det er stor intensitet i
kampene som har pågått i tre uker.
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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

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

Godt
7 Nytt for Gjerpen
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Spennende vår i Gjerpen menighet.
Det er ikke ofte det skiftes så
mye mannskap i en menighet
som det gjør i vår menighet
nå. Agder og Telemark bispedømmeråd skal tilsette både
ny sokneprest og ny kapellan
i Gjerpen menighet i løpet av
våren. Menighetsrådets rolle
i en slik tilsetting kan kanskje
beskrives som noe perifer. Representant for menighetsrådet
får delta i intervjuene av søkerne og menighetsrådet får levere
en innstilling av hvem de anser
som mest skikket til stillingene.
Ellers er det bispedømmerådet
som tilsetter. Vi som menighet
må ta imot den vi får. Uansett
hvem det blir vil vi legge forhol-

dene til rette for de som ansettes
slik at de kan få en god tjeneste
i vår menighet. Spennende er
det ialle fall. Planen er at ny
sokneprest skal ansatte i bispedømmerådsmøte den 25. februar
og at ny kapellan blir ansatt i
bispedømmerådsmøte den 26.
eller 27. mars. Så vil det gå noe
tid før de er på plass. Kanskje vi
kan ønske de velkommen som en
del av semesterstart etter sommeren. Det bør være et mål.
Til da trives vi svært godt med
de vikarene vi har fått.
Terje Hærås
menighetsrådsleder

Hvordan skaper vi et godt samarbeidsklima?
Familievernkontoret Christiania torv
Oslo, Asker og Bærum
Stiftelsen Kirkens Familievern

All forskning om hvordan barn i
skilte familier har det, viser at den
avgjørende faktoren er hvordan foreldrene samarbeider og omtaler hverandre. Et godt samarbeid kommer ikke
av seg selv, men krever godvilje og
fleksibilitet av begge foreldrene.
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Møt hverandre i overkommelig mengde
Akkurat på det tidspunktet hvor du
kanskje ikke orker synet av din x eller at det gjør uendelig vondt å møtes,
er det helt avgjørende å finne en form
Godt Nytt for Gjerpen

å møtes på som fungerer for barna.
Ofte er det slik at den som er mest
ferdig med forholdet har mange idealer om hvordan et perfekt samarbeid
skal være. Vis realisme i hva dere kan
få til av gode samtaler og felles middager. Det er den samme personen du
skiller deg fra som du nå skal samarbeide med. Den personen som kvier
seg for å se den andre, bør likevel
anstrenge seg for gjør det. Barnet ditt
trenger at du av og til hilser på mamman eller pappan hans.
Unngå usaklige utbrudd
Det er lett å forstå at følelsene kan
koke over og at det er måter den
andre ordner seg på som provoserer,
irriterer eller sårer deg. Du må nå
venne deg til at den andre velger helt
og fullt for seg selv. Det er mange
måter å gjøre ting på, ikke legg deg
oppi hvordan den andre løser ulike situasjoner. Tenk at dere er forskjellig.

Avvik fra prinsippene når det
gagner barna
Når du får spørsmål om barna kan
være hos pappa til torsdag i stedet
for til onsdag, om dere kan bytte
helg fordi bestemoren til din x har
60 års dag eller om du kan være med
å spleise på en utgift du synes er
unødvendig – tenk da på hva som vil
gagne barna best. Det er selvsagt viktig at denne fleksibiliteten er gjensidig. Da blir ikke «unntak fra avtalen»
skummel for barna og det blir lettere
for de voksne å smile til hverandre
når de sees.

Legg merke til også de gode
tingene den andre gjør for samarbeidet

Det er lett å havne i et ensidig negativt fokus på den andre. Du legger
merke til hans elendige evne til å
beregne tid og hans dårlige hukomNår du vil ta opp noe, vent til du
klarer å snakke saklig om det. Samme melse når han skal referere fra et
foreldremøte, men ikke hvor ofte
hvor berettiget du synes det er å ta i
han får reparert mobiler og pc som
litt, så fører usaklighet svært ofte til
åpen krangel som fort er starten på en ikke fungerer. Det er veldig slitsomt
samarbeidskonflikt. Bli gjerne enige å irritere seg ensidig over en person.
Det er samtidig mye mer konstruktivt
på forhånd om hvordan dere skal
for samarbeidsklimaet at dere av og
bringe opp kritiske synspunkter og
til roser den andre for fine bidrag til
hva som skal være terskelen for det.
barna. Gjør det gjerne så barna får
Noen har god erfaring med å skrive
mail til hverandre. Da får man tid til det med seg, det styrker deres trivsel
å tenke seg om og luke ut upassende også.
formuleringer.
Godt Nytt for Gjerpen
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- Kong Abdullahs anerkjennelse viser at han
ønsker et flerreligiøst samfunn, sier biskop
Sommerfeldt. Dagen før vigslingen på Helligtrekongersdag, fikk Borg-biskopen sammen
med fire andre kirkeledere audiens hos kongen.

Fra vigslingsgudstjenesten av den nye lutherske kirken i Jordandalen 6. januar. (Foto:
Steinar Larsen/nrk.no)
Luthersk kirke vigslet der Jesus ble døpt
07.01.2014
6. januar ble en luthersk kirke vigslet ved
stedet der Jesus skal ha blitt døpt. Evangelical Lutheran Church i Jordandalen består i
tillegg til kirken av retreatsenter og bestyrerbolig.
Tidligere har gresk-ortodokse, syriskortodokse, armenske, koptiske og katolske
kirkesamfunn fått bygget kirker her. Kong
Abdullah II av Jordan har donert tomten til
landets evangelisk-lutherske kirke.

Borg bispedømme har en vennskapsavtale med
den evangelisk-lutheranske kirken i Jordan. Biskop Sommerfeldt håper bispedømmet sammen
med jordanske myndigheter kan bidra til å
utvikle pilegrimsleder til de mange stedene med
kirkelig betydning i Jordan, kanskje med mulighet for å gå over til Jerusalem og Betlehem.
140 inviterte gjester kunne 6. januar studere
den fargesterke kirkeutsmykningen utført av
kunstneren Håkon Gullvåg. Gullvåg har valgt
motiver som er knyttet til stedet kirken er bygget på.

kirke_jordan_gullvaag_6_januar_2014_360.jpg
Håkon Gullvåg er kunsteren bak utsmykningen
i den nybygde kirken. Her foran altertavlen.

kirke_jordan_6_januar_2014_360.jpg
Det var stort oppmøte ved kirkevigslingen 6.
januar.
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– Dette er ikke bare spesifikk kunst for et rom,
men også spesifikk kunst for et bestemt sted i
verden. Alle billedfortellingene peker mot det
punktet i landskapet hvor disse tingene angivelig fant sted, sier Håkon Gullvåg til nrk.no.
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Oppslagstavla
FELLESMØTENE 2014 FOR GJERPEN
Er planlagt i tidsrommet   21. – 23. mars. Taler på møtene og gudstjenesten blir
«nye-presten» i Gjerpen, Øystein Aronsen.
Sett av dagene til fine samvær i kristen-fellesskapets tegn! Se nærmere kunngjøring dagspressen for de enkelte arrangement.
MENIGHETENS MISJONSFEST
blir tradisjonen tro holdt den siste søndagen i januar, i år den 24., på menighetshuset   kl.18.00. Programmet er ikke i skrivende stund ferdig, men det blir som
vanlig innholdsrikt og informativt.
Menighetens årlige misjonssamling minner oss om vårt oppdrag i tiden; la oss
fylle menighetshuset 24. januar!
ÅRSFESTEN FOR GJERPEN MENIGHET 9.APRIL
er mer enn et årsmøte. Her løftes fane-saker opp. I år er det «Prosjekt menighetsutvikling» som er hoved-temaet. I snart tre år har Gjerpen menighet sammen
med Siljan og Brevik menigheter vært deltagende i Skien prosti, i dette landsomfattende arbeidet ledet av Menighetsfakutetet i Oslo. Hvor står vi -, og hvor går
vi? Hva vil det si å være menighet i vår tid?
- Møt fram til en interessant og viktig kveld i Gjerpen menighet!   Stedet er menighetshuset, kl. 18.00.
KONFIRMANT-TUR TIL LIFJELL
finner sted 14. -16. mars, som et samarbeidsprosjekt mellom Siljan, Gjerpen og
Borgestad menigheter. Ungdommer fra tidligere konfirmant-kull er med som ledere, ved siden av hovedlederne Håvard Norendal og Øystein Aronsen. Foreldre
gjør en stor innsats som støttespillere.
- Vær med og be for det voksende konfirmant -og ungdomsarbeidet i Gjerpen! Her er vi også blitt med i Kirkerådets landsomfattende «ungdomsdugnad».
MENIGHETSKALENDEREN
hadde ikke i tide fått inn tilstrekkelig opplysninger til menighetskontoret for
aktivitetene i februar-mars, til at det var meningsfyllt å sette den opp for perioden. - Vi presiserer: Vær ute MINST EN MÅNED FØR KUNNGJORT NESTE UTGIVELSESDATO for menighetsbladet, med tilsendt stoff til menighetskontoret, menighetskalenderen. Bare slik kan vi presentere den.
Godt Nytt for Gjerpen
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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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Ny stor begivenhet i Gjerpen
kirke.
Det er godt å være med på noen
”store begivenheter” innimellom.
En slik begivenhet var ordinasjonen av vikarpresten vår, Øystein
Aronsen. Og nå får vi enda en slik
begivenhet tidlig på nyåret. Ingvild Simonnes skal også ordineres i kirken vår 9. februar. Hvem
denne Ingvild er? Dattera til Kirsti og Jan Sørbø, altså ett av våre
egne menighetsbarn. Er det ikke
gledelig!

Foto: Kjell Skjærum

Ingvild ble født i Kamerun for 28
år siden. Nå er hun gift med Torbjørn, og sammen har de Joel på
ett år.
Hun husker lite fra de 5 årene hun
bodde i Kamerun, men spør du
henne hvordan den kristne troen
hennes har fått vokse fram har hun
grei oversikt.

-

Barneåra mine hadde jeg på
Sneltvedt bedehus, i Lekestua, i Korvetten og i familiekor, forteller hun. Da jeg
nådde tenåra, ble jeg veldig
engasjert i Misjonskirken
Betania i Skien, hvor jeg
stortrivdes. Selve teologistudiet har jeg tatt på Misjonshøyskolen i Stavanger.

-Når ble du klar over at du
skulle studere teologi?

Hun rynker pannen. Begynner å tenke høyt, men greier
ikke å finne et presist svar.

14

-Det var et vanskelig spørsmål det der, innrømmer hun.
Jeg kan nok ikke tidfeste det.
Så svaret må bli at det har
modnet etter hvert - over
flere år. En tid vurderte jeg
legestudiet. Å bli prest virket litt ”kjedelig”. Samtidig
trodde jeg at det kunne være
noe for meg, så jeg ba Gud
om å gi meg lyst til å studere
teologi hvis det var prest jeg
skulle bli. Og så ble det altså
slik, slutter hun med et oppriktig smil.

Godt Nytt for Gjerpen
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-

Hvordan har teologistudiet
vært?
For det meste interessant.
Og nyttig. Jeg kunne nok ønske at det hadde vært mer
praksis, men jeg ser klarere
og klarere at det teoretiske
har hjulpet meg til å se hva
det er viktig å lære i praksis. Dessuten har jeg vært
privilegert som har fått arbeide med 10-14 åringer i
IMI-kirken i Stavanger mens
jeg har studert. På den måten har jeg fått mye konkret
menighetserfaring, kanskje
mer enn mange av de andre
studentene.
Så nå er du klar for prestetjenesten?

Hun ser raskt bort på meg. Og av
blikket hennes og det litt reserverte
smilet forstår jeg at jeg kan ha
vært litt for rask med slutningene.

-

Nei, svarer hun, det er rett
og slett litt for tidlig for meg.
Med min bakgrunn i Normisjon og Misjonsforbundet vil
jeg betegne meg som lavkirkelig. Jeg er ikke helt komfortabel med gudstjenesteliturgien i kirken vår. Mulig
det vil endre seg med årene.
Jeg ser for meg at jeg i en tiårs periode vil tjenestegjøre
i IMI-kirken der liturgien
mer minner om det vi vil
kalle møter med større vekt
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på lovsang og bønn. I tillegg
har jeg et engasjement på
Acta-skolen, en bibelskole
som IMI-kirken driver. Det
engasjementet har jeg muligheter til å utvide.
Men likevel vil du la deg ordinere!?
Ja, sier hun med overbevisning og ekstra trykk. – Det
gleder jeg meg virkelig til!
Gjennom ordinasjonen blir
jeg en del av et større felleskap. Og jeg ser fram til å få
biskopens velsignelse over
meg og den tjenesten jeg
skal utføre. Ordinasjonen
gir meg også muligheter til
å være vikarprest. Å være
prest er jo så mye mer enn
gudstjenester. Det å være til
stede i menneskers liv i forbindelse med dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser
er noe jeg ser fram til. Og
gjennom arbeidet mitt håper jeg å få være med å lede
mennesker nærmere Jesus.
Jeg føler at ordinasjonen er
ei dør inn til en ny epoke i
livet mitt. Det føles spennende og utfordrende. Jeg
gleder meg!

Lykke til med tjenesten, Ingvild. Gud velsigne deg og Torbjørn og lille Joel!

Køs
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Menighetskalender

Januar

GladSang – voksenkor – øver hver tirsdag kl. 19.00 i Prestegårdsstua.
23/1 Torsdagssøndagsskolen Sprell Levende kl. 17.00-18.30 i Gjerpen Menighetshus.
(Torsdag i partallsuker.)
25/1 Formiddagstreff lørdag kl. 11.00 på Venstøp Bedehus
26/1 Misjonsfest søndag kl. 18.00 på Gjerpen Menighetshus.
28/1 Lederkro tirsdag kl. 18.00 for ungdommer i Prestegårdsstua.

Februar

GladSang – voksenkor – øver hver tirsdag kl. 19.00 i Prestegårdsstua.
6/2 Torsdagssøndagsskolen Sprell Levende kl. 17.00-18.30 i Gjerpen Menighetshus.
(Torsdag i partallsuker.)
9/2 Festgudstjeneste søndag kl. 11.00 med ordinasjon av Ingvild Simonnes (tidligere Sørbø).
Biskop Stein Reinertsen, Prost Morten Fleischer, Sogneprest Kari Ripegutu.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe m.m. i Menighetshuset!
12/2 Formiddagstreff onsdag kl. 11.00 i Gjerpen Menighetshus. Andakt ved Geir Flatin.
Fredheimkameratene synger.
15/2 Formiddagstreff lørdag kl. 11.00 på Venstøp Bedehus
27/2 Felles Bibeltime torsdag kl. 19.00 på Sneltvedt Bedehus med Ida Krogstad Rød

Mars

GladSang – voksenkor – øver hver tirsdag kl. 19.00 i Prestegårdsstua.
2/3 Familiegudstjeneste søndag kl. 11.00 Fastelavenssøndag - i forbindelse med Tårnagenthelg!
4/3 Lederkro tirsdag kl. 18.00 for ungdommer i Prestegårdsstua.
6/3 Torsdagssøndagsskolen Sprell Levende kl. 17.00-18.30 i Gjerpen Menighetshus.
(Torsdag i partallsuker.)
9/3 Menighetens årsmøte søndag kl. 18.00 i Gjerpen Menighetshus.
12/3 Formiddagstreff onsdag kl. 11.00 i Gjerpen Menighetshus. Andakt ved Erna Ultvedt.
20/3 Torsdagssøndagsskolen Sprell Levende kl. 17.00-18.30 i Gjerpen Menighetshus.
(Torsdag i partallsuker.)
21-23/3 Fellesmøter i Gjerpen! Taler i år er Øystein Aronsen. Felles gudstjeneste
søndag kl. 11.00 i Gjerpen Misjonskirke. Se program for helgen i avisen.
27/3 Felles Bibeltime torsdag kl. 19.00 på Aas Bedehus med Thor Egil Abrahamsen

April

GladSang – voksenkor – øver hver tirsdag kl. 19.00 i Prestegårdsstua.
3/4 Torsdagssøndagsskolen Sprell Levende kl. 17.00-18.30 i Gjerpen Menighetshus.
(Torsdag i partallsuker.)
6/4 Familiegudstjeneste kl. 11.00 med utdeling av Fireårs-bok!
8/4 Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon.
8/4 Lederkro for ungdommer i Prestegårdsstua i forbindelse med Fasteaksjon.
9/4 Formiddagstreff onsdag kl. 11.00 i Gjerpen Menighetshus.
Andakt ved sogneprest Kari Ripegutu.
24/4 Torsdagssøndagsskolen Sprell Levende kl. 17.00-18.30 i Gjerpen Menighetshus.
(Torsdag i partallsuker.)
16
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Bedehusene våre

Sneltvedt Normisjon, våren 2014

Tors.16.jan.:
kl.19.30 Samtalemøte
Tors.30.jan.:
kl.19.00 Årsmøte
Ons.12.feb.:
kl.17.30 Familiesamling
		Sneltvedt Gospelkids
Tors.20.feb:
kl.19.30 Samtalemøte
Tors.27.feb:
kl.19.00 Bibeltime. I
		
da Krogstad Rød
Søn.2.mars:
kl.18.00 NMS-fest.
		Jorunn Lien
Tors.13.mars
kl.19.30 Samtalemøte
Tors.27.mars:
kl.19.00 Bibeltime på Ås
Tors.10.april
kl.19.30 Samtalemøte
Tors.24.april
Dugnad

Aas Normisjon, våren 2014

Dato:
Type arr. Taler:
09. feb.
Møte
Ole André Eliassen
23. feb.
Møte
Liv
27. feb.
Felles bibeltime Ida Krogstad Rød?
7.-9. mars Trovasslihelg
16. mars
Ungdomsmøte
20. mars
Møte (Ind. sjø.) Arnfinn Barlaup
21.-23. mars Fellesmøter Øystein Aronsen
27. mars
Felles bibeltime Tor E. Abrahamsen
30. mars
Møte
Nils J. Hardang
13. apr. Palmes. Påsken i ord og toner L. Eriksdrød/
K. Skjærum
21. apr. 2. påsd.
Møte Marta I. Eriksrød
24. apr.
Torsdagsmøte Ulf Børje Rahm

Familie
speiding

18.01.2014 lørdag 10.00 - 13.00 Snømøte
Ute Menighetshus
15.02.2014 lørdag 10.00 - 13.00 Ski/aking Svanstul
Ute
Menighetshus
15.03.2014 lørdag 10.00 - 13.00 Orientering sporlek
Ute
Menighetshus
23.04.2014 onsdag 17.30-19.00 Fuglemøte
Ute
Menighetshus
21.05.2014 onsdag 17.30-19.00 Naturmøte
Ute
Menighetshus
21-22.6.14 Lørd-søndag Familiespeiderleir,
Garvann ute, bo i Lavvo/telt Menighetshus

Frisør
Salong Rising

Tlf: 35 52 45 85
Luksefjellvegen 53
3716 Skien

Vi vil vektlegge bålfyring i den tiden det er tillatt,
og matlaging på bål Håper flest mulig møter.
Ta med kopper, tallerken, spisebestikk og kniv
på alle utemøter
På lørdager vil vi noen ganger reise til steder
i nærområdet.
Jeg vil igjen oppfordre dere til å få med flere
i familiespeidingen.
Spør venner og andre.

Godt Nytt for Gjerpen
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Viel s e

Slekters gang

i Gjerpen kirke
Ingen vielser denne periode...........

Dø p t e
Petter Roksund Carlsson

Thias Hansen Ødefjeld

Vilde Sollie Flåta

Olivia Halto

Aurora Knutsen

Victoria Helene Stensrød Pedersen

Anja Vika

Markus Rønningene

Herman Bjørntvedt Gullhaug

Miah Isabell Solheim

Celine Halbjørhus
Håvard Walstad Kristiansen

Død e
Golla Helene Fjeld, 1926
Jostein Gravli, 1948
Jan Henrik Høyer, 1928
Elisabeth Dagny Skjager, 1957
Ragnhild Sønstebø, 1923
Ole Johan Øverland, 1924
Inger Åse Sneltvedt, 1927
18

Ingrid Bø, 1917
Else Margrethe Thorsnes, 1920
Bjørg Aadalen, 1931
Turid Grindheim Stranddal, 1951
Margoth Rigmor Jamtvedt, 1925
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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:
Fra 1 februar : Vikar: Kari Ripegutu

Tlf. 35 50 63 32
Kapellan vikar:
Øystein Aronsen
Mob: 48 351 840 Jobb: 35 50 63 36
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.
Godt Nytt for Gjerpen

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:
		
Organist:
		

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

Luksefjell Kapell

Kirketjener:
		
		
Organist:
		

Anne Karine Veting
priv. 35 53 23 32 /
mob. 98 02 90 82
Nils Terje Sneltvedt		
Mob 90 96 63 05

Redaktør/layout: -Kjell Lofstad
E post:
redaktor@kjell-lofstad.no
Redaksjon:
-Kjell Øivind Skjærum
		-Sokneprest vikar
		-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 4 april.
Siste frist for innlevering av stoff er
		
torsdag 17 mars 2014
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Nyttårs forsettet

Et dikt av redaktør Kjell Lofstad

Vinter og vår leger alle sår
det er ikke alltid så lett, god å være
mye avhenger av hvordan vi trår
men fortvil ikke, slikt må ikke få gjære
Ser vi på livet med øyne åpne her
vil vi til tider oss selv skåne
det er så mye fint, vi glemmer der
positivitet er noe vi ofte må låne
Nå som det nye året oss møter
må vi være vennlig og huske på
og ikke oppføre oss som en kjøter
men sørge for å bøte våre garn nå
Og dette vil vi gjøre noe med
det er gull for ditt og mitt liv
gjør det du kan for å skape fred
uten, vil ditt liv være fullt av telehiv
Vårt nyttårsforsett blir dette
så stå på med vennlighet på din ferd
håper at det nye året vil alle sår slette
da satser vi på den rette verd

