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Påske 2014

årgang 64.

Gudstjenester
Gjerpen kirke
4. søndag i fastetiden
06.04.14 11.00

Familiegudstjeneste utdeling av 4-årsbok Dåp Ripegutu og
Arntzen Kirkekaffe

Palmesøndag
13.04.14 11.00

Dåp Nattverd Trond Engnes

Skjærtorsdag
17.04.14 11.00
hetshuset

Gudstjeneste Kl. 18 Nattverd Ripegutu Kveldsmat på menig-

Langfredag
18.04.14 11.00

Ripegutu Gjerpen kirkes vokalensamble

Påskedagen
20.04.14 11.00

Dåp Nattverd Aronsen

Lørdag
26.04.14 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste Aronsen

2. søndag i påsketiden
27.04.14 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste Aronsen

3 søndag i påsketiden
04.05.14 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste Aronsen

4. søndag i påsketiden
11.05.14 11.00

Avskjedsgudstjeneste for Thor Egil Abrahamsen Dåp Nattverd
Kirkekaffe på menighetshuset

5. søndag i påsketiden
18.05.14 11.00

Dåp Nattverd Vikar

6. søndag i påsketiden
25.05.14 11.00

Dåp Vikar

Kristi himmelfartsdag
29.05.14 11.00

Vikar

Søndag før pinse
01.06.14 11.00

2

Insettelsesgudstjeneste for sogneprest Øystein Aronsen.
Kirkekaffe på menighetshuset

Godt Nytt for Gjerpen

Redaktørens tanker...............
Jeg vil på vegne av redaksjonen gratulere
Gjerpen sogn med nytt format og flere sider i
menighetsbladet. Godt Nytt!
Det er også bedre kvalitet på papiret. Vi takker
det nye trykkeriet for rimelig og flott jobb.
Påsken er vår neste høytid. For kirkegjengere
og kristenfolk betyr det en meget spesiell feiring.
dette fordi påskens budskap i kirken omhandler det grunnleggende for troende mennesker.
Nemlig syndsforlatelse og en mulighet til , gjennom Jesu blod og frelsesverk, å stå overfor gud
som rettferdige.
Dette er så grensesprengende at det kan ikke
forklares men bare erfares gjennom troen på
Jesus den korsfestede.

Ellers er det jo en stor skare som ikke tenker påskebudskapet som kristenfolket.
For disse ligger jo påskefjellet der med over 2 meter
med snø. Kjempeforhold for ski og alpin folk i alle
aldre.
Og kristenfolket står jo fritt til å nyte de samme fasiliteter.
Så enten du er fra by eller bygd kos deg , enten du er på
fjellet eller i kirken.
Sug til deg inntrykk og lagre dem til verdagen kommer
igjen.
Ha en super påskefeiring.
Til dere som sliter i påsken, det er mange som tenker
på dere og ber for dere.

For dem som skal feire påsken på fjellet eller
ved sjøen håper vi på sol og varme.
Jeg vil rette en spesiell tanke til dem som kanskje ikke ser noe frem til den lange påskeferien ,
av forskjellige grunner.
Jeg håper at kristenfolket er tilstede og er medmenneske for dem som ønsker det.

Med de beste hilsener
for Påskefeiringen
redaktør

Kjell Lofstad
Luksefjell kapell
ingen planlagte gudstjenester i Lukse ell i perioden.

Valebø kirke
Påskedagen
20/4

kl 1700

Nattverd Aronsen

17. mai
kl 1700

Aronsen

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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Påske-quiz
20 spørsmål.
Noen lette og noen vanskelige ….. og noen enda vanskeligere.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hva betyr ordet ”påske”?
Hvilken dato er den tidligste 1. Påskedag kan falle på?
Sola, påskeegget og gule kyllinger er symboler for det samme. På hva?
Hvilken jobb har påskeharen?
Hvilken profet profeterte slik: ”Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på
seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.”?
Hvem av disiplene ønsket ikke å få vasket føttene sine av Jesus?
Hva het mannen Peter kuttet øret av i Getsemane?
Hvem sa: ”Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden." ?
Hva het mannen jødene ville slippe fri i stedet for Jesus?
Hvilke anklager ble ført mot Jesus?
Hvem sa: ”Jeg finner ingen skyld hos ham.”?
Hva betyr ordet Golgata?
Hva het de to mennene som fikk ta ned Jesu kropp fra korset?
Hva bekymrer Maria Magdalena, Maria, Jakobs mor, og Salome seg for på vei til
graven?
En yrkesgruppe har en statistrolle ved graven. Hvilken?
Hvilke betingelser satte Tomas for å kunne tro på Jesu oppstandelse?
Hva svarer Peter på Jesu tredje spørsmål om han elsker ham?
1. Påskedag har sitt ”høytidsvers”. Hva heter salmen?
Hvilken salme er dette sitatet hentet fra? ”Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant,
og jeg har vunnet!”
”Påskemorgen slukker sorgen” er kanskje den mest brukte påskesalmen. Hvem har
skrevet teksten?

Flere betydninger som har utgangspunkt i
jødenes historie: passere, utgang
22. Mars (I følge nettsida ”Historie”.)
Livet, det nye livet
Han legger ut påskeegg.
Sakarja
Peter
Malkos
Judas Iskariot
Barabas
Jesus hadde sagt at han skulle ødelegge
plet, og at han var Messias.
Pilatus
Hodeskallen
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13.
9. Josef fra Arimatea og Nikodemus
1.
14.
Hvem som skal rulle bort steinen fra
graven.
2.
15.
Gartner
3.
16.
Å få legge fingeren i naglemerkene og 4.
sidesåret.
5.
17.
"Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg 6.
kjær
7.
18.
Han er oppstanden, store bud
8.
19.
Jesus lever, graven brast
9.
10.
20.
Nikolaj Frederik S. Grundtvig
tem
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

Godt Nytt for Gjerpen

--Prestens hjørne
pÅsketanker
Påsken nærmer seg, og jeg har tatt meg
tid til å lese bibelfortellingene om det som
hendte i uken mellom palmesøndag og
påskedagen. Du verden for et drama som
utspant seg! Får vi det nok fram i gudstjenestene våre tro? Jeg tenker at de som
ikke oppsøker kirken i påsken, går glipp
av så mye.
For påsken er jo så mye mer enn gule kyllinger og lys, appelsiner, kvikklunch og
påskesol, påskenøtter og påskekrim. Det
er historien om Jesus. Og den kan også
speile våre liv. Jesus og menneskene rundt
ham opplevde høye topper og dype daler i
løpet av denne uken. Slik kan menneskelivet være også. Vi kan også ha perioder
i livet hvor vi kan kjenne oss igjen i sånn
disiplene var på palmesøndag! Alt så ut
til å gå deres vei! De var på det seirende
laget. Jublende glede var den følelsen de
hadde i seg.
De trodde at nå skulle Jesus stå fram som
konge. Ri inn i Jerusalem. Men han valgte
seg et esel å ri på. Ikke så staslig at det
gjorde noe, men de så kongen i ham like
vel!
På skjærtorsdag skulle de spise påskemåltidet sammen som de pleide. Påskelammet
var slaktet og de skulle sette seg til bords.
Da begynner Jesus, som de ville hylle som
konge, å vaske disiplenes føtter. En jobb
som hørte til tjenerskapet. Det stemte
ikke.

Alle som hadde fulgt med Jesus var redde.
Alt de hadde satset på så ut til å gå i stykker. Alt var mørkt og tungt.
Slike dager kan vi også ha. Når sorgen vil
tynge oss ned. Når vi vet at vi ikke har stått
opp for det vi tror på. Når vi skammer oss.
Når vi innrømmer at vi også sviktet og løy.
Så kommer Jesus forbi og ser på Peter. Han
så nok at nå hadde Peter det vondt!
Det er viktig for oss, som det var for Peter, at
vi kan være nær smerten i livet vårt, vedstå
oss våre sår. For hvis vi gjør det, kan vi også
lettere romme andres sår og smerte.
Og med det som sannheten om våre og andres liv, blir jo påskedagen enda mer fantastisk.
Noen kvinner var på vei til graven med en
salve de hadde laget for Jesu døde kropp.
Det var ham de lette etter. Men de fant
ingen død Jesus, i stedet fikk de møte den
levende, oppstandne Jesus. Det var ikke til
å fatte! Selv om engelen fortalte det, gikk det
ikke an å tro det. Det er ikke så lett å svitsje
fra tunge mørke til det lette lyse! Men da
de møtte Jesus, og han sa Marias navn, da
visste de at det var sant. Og da løp de til
disiplene. Et rykte om at Jesus lever begynte å løpe. Og det ryktet satte disiplene i
bevegelse. De måtte se med egne øyne at det
var sant. Og slik har dette ryktet levd i mer
enn 2000 år. Nå er det vi som skal holde det
varmt og fortelle videre, og invitere stadig
nye til å komme og se sjøl, se at Jesus lever.
God påske.

Kari Ripegutu

I livet vårt kan vi også oppleve at det vi
tror ikke stemmer helt med det vi opplever. Noen viste seg å ikke være slik vi
trodde.
Så kom langfredagen. Judas hadde forrådt Jesus, Peter løy og sa han ikke kjente
Jesus.

Godt Nytt for Gjerpen
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Ukjente mennesker smiler og hilser på gata. Barna i nabohuset kommer løpende og hilser «hi five». Det er
sommer og 30 varmegrader, og jeg
har det ganske fint som hjelpearbeider på Filippinene. Byen jeg bor i er
er omgitt av palmer og rismarker. Og
det er lange strender langs kysten.
Her hadde folk sitt vanlige dagligliv fram til 8. november i fjor. Da
rammet den sterkeste tyfonen som
noensinne er målt på land. Vi så mye
her fra Tacloban på TV i Norge de første dagene etterpå . Nå er journalistene reist hjem, men Kirkens nødhjelp
og andre hjelpeorganisasjoner er her.
Ødeleggelsene er fortsatt store, og behovene er mange. Folk har satt opp
små skur etter at huset de bodde i ble
tatt av vinden, eller av de høye bølgene som fulgte med. Selv murhus ble
feid bort. Langs kysten ligger rester
av hus, røtter av veltede trær stikker
opp, og et skip er blåst langt opp på
land. Vi ser mange tydelige spor etter
tyfonen.
6

Kirkens nødhjelp har vann, sanitær og hygiene som sine oppgaver.
Det betyr å rense vann, reparere
ødelagte vannledninger og sette opp
tappekraner. Det betyr også å bygge
latriner. Latriner er svært viktig for
å unngå sykdom. Etter en katastrofe
som denne er folk ekstra utsatt for
sykdommer som smitter gjennom
vann. Jeg er med i hygieneteamet.
Vi underviser om hvordan håndvask,
rent drikkevann og bruk av latriner
kan forebygge sykdom. Vi vet at dette
kan redde liv.
Jeg heier på alle dere konfirmanter og alle andresom skal være bøssebærere i årets fasteaksjon. Da
samles det inn penger til Kirkens
nødhjelp. Jeg kan fortelle at hjelpen
kommer til dem som trenger det!
Hilsen fra Kirsti Sørbø

Godt Nytt for Gjerpen

Støtt Kirkens
Nødhjelps
fasteaksjon!
Kirkens Nødhjelp er
der i katastrofen og
trenger deg!
8. april går Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2014 av stabelen. Da
besøker konfirmanter og andre
engasjerte mennesker fra Gjerpen
menighet alle husstander for å samle
inn penger til Kirkens Nødhjelps
arbeid.
I 2013/2014 har Kirkens Nødhjelp gitt
rent vann til tyfonofre på Filippinene
og gitt tak over hodet til flyktninger
i Syria. Når en katastrofe rammer,
jobber Kirkens Nødhjelp for å gi flest
mulig en sjanse til å overleve. Men,
behovet for nødhjelp og beskyttelse
er stort i lang tid framover. Det ser
vi både i flyktningeleirene på grensa
til Syria og i gjenoppbyggingen på
Filippinene. Vår støtte gir Kirkens
Nødhjelp mulighet til å handle raskt
og gjøre en best mulig jobb. Derfor
håper vi folk har pengene klare når
bøssebærerne kommer.
Tirsdag 8. april kommer altså
bøssebærere fra Gjerpen til alle
husstander i Gjerpen. Pengene går
til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid over
hele verden. Det er din mulighet til
å bidra til å gjøre noe med uretten og
nøden vi ser.
Støtt opp om Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2014!

- Du kan støtte
aksjonen direkte ved
å:
o Benytte
kontonummer 1594 22
87493
o Ringe givertelefon
820 44 088 (200
kroner)
o Sende en sms
<KN200> til 2090 (200
kroner)
Himmelsk Lapskaus
bok og gave
Rådhusgata 2
TLF 35 53 00 25
epost@kristeligbokhandel.no

Godt Nytt for Gjerpen

7

avskjed
med

thor egil
og ingjerd
abrahamsen
Søndag 11.mai tar Gjerpen Menighet avskjed med Ingjerd og Thor
Egil Abrahamsen.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på Gjerpen menighetshus, og
vi håper at mange vil finne veien
dit.
Thor Egil kom til Gjerpen i 2002.
Da hadde han vært sokneprest
i Kviteseid i 12 år. Vi i Gjerpen
gledet oss over å få en prest som
vi hadde hørt mange gode ord om.
Etter som vi lærte Thor Egil, og
ikke minst Ingjerd, å kjenne, ble
dette mennesker som vi stadig satt
mer pris på.
Thor Egil framstår som en tillitsvekkende og kontaktskapende
person. Han har en stor evne til å
komme i kontakt med mennesker,
og dette er en viktig egenskap for
en prest. Han møter den enkelte
med både alvor og humor, en unik
sammensetning som åpner dører
mellom oss.
I de første årene Thor Egil var
prest i Gjerpen, ble det skapt flere
8

møteplasser for menighetens medlemmer. Vi kan nevne morgenbønn
i kirken, forbønnsgruppe, Alphakurs, forbønnsgudstjenester og
samtalegrupper i prestegården.
Ikke minst samtalegruppene har
betydd mye for mange. Gruppene
var åpne for alle, og hvert møte
startet med kveldsmat og sosialt
samvær. Vi er så takknemlige for
dette og setter stor på Ingjerd og
Thor Egil som har åpnet hjemmet
sitt slik.
I 2003 feiret vi 850-årsjubileum for
Gjerpen kirke. Dette krevde mye
forberedelser, og mye arbeid falt
på soknepresten vår. Det var blant
annet dronningbesøk, og slike ting
krever forarbeid! Da jubileet så
vidt var vel overstått, skjedde det
som ingen trodde skulle skje: Vi
våknet til nyheten om at kirken
stod i brann. Det vi ikke visste da,
var at det hele kunne gått enda
mye verre. Tidlig om morgenen,
ved halvfem-tiden, våknet soknepresten vår og syntes han kjente
lukten av røyk. Han stod opp og
gikk til kirken. Der så han røyk
Godt Nytt for Gjerpen

og en åpen dør inn til kirken. Han
forstod straks at uvedkommende
hadde vært på ferde og fikk kontaktet brannvesenet. Etter denne
hendelsen ble det en stor mengde
arbeid for sokneprest og menighetsråd. Kirken måtte ryddes og
rehabiliteres samtidig som menighetslivet skulle gå sin gang. I
hele denne perioden var Thor Egil
leder på en forbilledlig måte.
En sak til som bør nevnes her,
er at Thor Egil var sterkt inne i
prosessen som førte fram til den
nye og flotte Prestegårdsstua. De
tidligere kontorlokalene var ikke
på noen måte tilfredsstillende, og
det så mørkt ut med økonomiske
muligheter for å få noe nytt.
Etter mange og grundige undersøkelser ble det fastslått at Gjerpen
prestegård var en av noen få prestegårder i landet hvor leieinntekter fra OVF (Opplysningsvesenets

Fond) skulle gå tilbake til prestegården. Disse pengene skulle ikke
brukes til menighetsrettet arbeid,
men til bygninger og vedlikehold
av prestegården. Nå kan mange
glede seg over et flott bygg med
både kontorer og forsamlingsrom.
De siste årene har Thor Egil vikariert som sokneprest i Borgestad.
Nå nærmer pensjonistalderen seg.
Han og Ingjerd flytter snart ut av
prestegården i Gjerpen og drar til
Ingjerds hjemby, Larvik.
Vi i Gjerpen Menighet vil takke
dere begge for det dere har betydd for oss. Vi ønsker dere en god
pensjonisttid og Guds velsignelse
videre i livet!
Vi håper at alle som har anledning, vil komme og være sammen
med oss denne søndagen!

Inger Marie Norendal

VENSTØP BEDEHUS VÅREN 2014
April
Lørdag 26. april kl. 11.00
Formiddagstreff, Venstøp Bedehus
Mai
Torsdag 8. mai kl. 19.00
Felles bibeltime i Prestegårdsstua.
Lørdag 24. mai kl.11.00
Formiddagstreff,
Venstøp Bedehus
Godt Nytt for Gjerpen
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Enok Gjermundsen
Atlet og poet med palett
Foto Kjell Skjærum

-

Dette maleriet har et fotografi som utgangspunkt.

Hvis en spør ”folk flest” om hvem Enok Gjermundsen er, får en gjerne l svar: ”Æ’ke det
han som flyr e er veiane og malær ’a?” Og det
er rik g det selv om han ikke gjør begge deler
sam dig.
Vi har valgt å gi Enok liƩ plass i deƩe nummeret av Bladet, for han vært vår støƩespiller
som annonsør i bort i mot tjue år.
-
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Hvor mye har du hatt igjen for
det, Enok?
Det må jeg innrømme at jeg ikke har
noen som helst oversikt over, svarer
han oppriktig, men jeg har det med at
det er riktig å bruke de lokale mediene til å minne folk i bygda om at jeg
innes. Nå er det ikke jeg som har ansvar for bedriften lenger, da, for sønnen min, Svein, har overtatt, men jeg
har inntrykk av at han tenker som jeg
og fortsetter å støtte både Menighetsbladet og Betelkontakten.

-

Når startet du bedriften – eller
rammebutikken?
Allerede i 1987 hadde jeg kommet
over noen rimelige maskiner og begynte å drive litt i det små. Etter noen
år ble det så mye å gjøre at jeg måtte
ta et valg. Jeg sluttet på ABB og startet
bedriften i 1994. I boligen vår på Limihøgda ble underetasjen gjort om til
verksted og stua til forretningslokale.
Jeg har aldri manglet noe å gjøre – det
har bare økt på. Etter hvert endte det
med at vi byttet bolig med familien til
kona mi og ikk langt bedre plass. Og i
2000 utvidet vi til det du ser nå.
Når begynte du selv å male?
Tjaaa, hvor nøyaktig skal du ha det?
Jeg har alltid likt å male. Vi hadde en
meget link og inspirerende lærer i 6.
klasse. Han lot oss bruke vannfarger,
så da ble nok de første akvarellene til.
Han så nok at jeg hadde et lite talent
så han skaffet meg ei huntonittplate
og oppfordret meg til å kjøpe oljemaling. Det blei starten på kunstnerkarrieren.

Husker du ditt først oljemaleri?

Han jumper opp av stolen og forsvinner inn i et
siderom. E er kort d er han smilende lbake.

-

Ja, her har du det!

Han viser fram et lite, koselig landskapsmaleri
med en snev av stolthet i blikket. Det er ikke
vanskelig å se at han røpet talentet allerede
som tolvåring.
Inne i atelieret er han i gang med et ny , stort
landskap. Sammen med tuber og en middels
stort pale ligger et fotografi som nå er på vei
l å bli et bilde undertegnede godt kunne tenkt
seg på stueveggen.
- Da kona og jeg giftet oss, malte jeg
fem malerier som vi hengte opp i
stua. Vi måtte jo ha noe å pynte opp
Godt Nytt for Gjerpen

med. Seinere gikk jeg på malerkurs i
Friundervisningen. Noe av det første
jeg gjorde, var å kopiere deler av Cappelens ”Svarttjenn”. Seinere har jeg
blant annet kopiert ”Brudeferden i
Hardanger” fem ganger. Det er et nitidig arbeid, kan jeg forsikre deg.
- Tar du imot bestillinger?
- Neeei, drar han på det. Jeg gjorde det
ei tid, men det ble for stressende. Nå
maler jeg mest for egen del og samler
opp til en utstilling av og til. Heldigvis
er det mange som vil kjøpe av meg.
Enok har runda de sy , men det er ingen ng
ved ham som røper den alderen. Som nevnt
innledningsvis, er han mye ute og løper. Det er
bli mindre de siste åra, men han er re som
det er på tredemølla og løper noen mil der.
- Har du en anelse om hvor langt du
kan ha løpt? Har du løpt rundt jorda?
Han finner fram en kalkulator. Her skal fakta på
bordet. Han går mange år lbake i d. Til den
perioden han jobba på NEBB og var med i en
kameratgjeng som ”herja” rundt i Sør-Norge og
innkasserte den en store løpsseieren e er den
andre - e er først å ha konkurrert seg imellom
tre-fire økter i uka.
- Vil du høre resultatet? spør han med
et lite, beskjedent smil i munnvika.
- Ja, sier jeg, jeg er klar - og har min
morsomme antydning i bakhodet.
Rundt jorda – liksom.
- Det mangler ikke så mye på at jeg har
løpt rundt jorda to ganger, sier han
ettertenksomt. Kanskje jeg rekker å
avslutte andre runde før jeg må legge
opp.
I llegg l maling og løping har Enok enda en
lidenskap. Poesi. Jeg får ta en
i hyllene hans,
og der står det et meget rikholdig utvalg av
diktsamlinger. I llegg trekker han fram noen
permer hvor han har sine egne ”tanker” som
han kaller det. Stappfulle av visdomsord og livserfaringer.
- Jeg ikk Terje Vigen i julepresang i
1998 og lærte det utenat i løpet av et
par år, forteller han. Det er tross alt
43 strofene med 2600 ord, men det
Godt Nytt for Gjerpen

gikk, viste det seg. Nå har jeg nok en
70-80 dikt ”inne” som jeg underholder med i nære omgivelser. Jeg kan
ikke ta dem på sparket, men får jeg
litt tid til å memorere, viser det seg
at har jeg dem på ”harddisken” alle
sammen.
- Hvordan ikk du denne interessen?
- Det høres kanskje rart ut, men av
og til dukker det opp noen ord eller
setninger mens jeg er ute og løper.
Det førte til at jeg begynte å skrive litt
selv. Men den store interessen ikk
jeg etter et radioprogram der Erik
Bye fortalte om livet sitt og leste egne
dikt. Jeg ble så beveget at tårene rant.
Dagen etter var jeg på biblioteket og
lånte bøker han hadde skrevet. Han
er nok favoritten fremdeles, men
jeg gleder meg stort over diktene til
André Bjerke, Arne Paaske Åsen og
Margaret Skilbred også. Det imponerer meg hvor mye godt og vakkert de
kan få sagt med få, velvalgte ord.
Tida flyr fort i godt og interessant selskap. Og
e er hvert slår det meg at han kanskje er klar
for en løpetur eller noen nye runder med penselen. Han stru er av energi, denne karen.
Takk for praten, Enok. Takk for nye perspek ver
på kunsten og fysikken. Og sist, men ikke minst
takk for stø a l Menighetsbladet. Gud velsigne pensjonis lværelsen din. Og lykke l med
starten på tredje runde rundt kloden - ”Vår
Herres klinkekule” som Erik Bye kaller den.
køs

Foto Kjell Skjærum

Oljemaleridebutten for over 60 år siden
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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

Bratsberggata 22, 3714 Skien
Tlf: 35 90 55 90 - www.thure-trykk.no

Frisør
Salong Rising
Tlf: 35 52 45 85
Luksefjellvegen 53
3716 Skien

Leif Olav Olsen
Begravelsesbyrå
Skien tlf. 35 54 17 17
Hele døgnet
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SORG
En verdig begravelse fjerner ikke
sorgen, men gjør den enklere å bære.

FLISLEGGINGSFIRMA

Vidar Reiersen
Peis og flisarbeider
Tlf 35 59 04 11 - Mob: 958 45 360

www.gsb.no

Behjelpelig hele døgnet

35 52 49 00

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

Wattenberg
K-Konsult

Bensindrift AS

DEKK& FELG,TILHENGERUTLEIE OG BILVASK

Wattenberg
Alt innen landbruk
stor butikk med assortert utvalg

Tlf
l 35523020

Skauen
kristelige skole
10-årig kristen
grunnskole for hele
Grenland, noe for
ditt barn?
Ta kontakt for mer
informasjon.
Tlf: 35505400
Mail: skauen.skole@delk.no
www.delk.no/

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

Telemark
Telefon: 02610
Mobilbank: m.sparebank1.no

www.sb1telemark.no
post@sb1telemark.no

Godt Nytt for Gjerpen
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Gullkonfirmantene på bildet er( Fra venstre )
Ingar Skilbred,Morten Skilbred,Halvor Ekornrød, Bjørn Gløsmyr, Birger Holmberg, Odd Geir Svendsen,
Tormod Øya, Rolf Gløsmyr,Arnulf Follaug,Ole Jakob Jensen,
(Sittende)
Laila B. Kongerød, Ragnhild Elisabeth Strøm, Øystein Aronsen, Astrid Sørensen, Bjørg Frønes Thygesen.

Gullkonfirmanter 2013 i Gjerpen kirke
I året 1963 ble 58 ungdommer konfirmert
i Gjerpen kirke. Sokneprest i denne tiden
var sogneprest Erling Laland og hjelpeprest
var sønnen Sigurd Laland. Det måtte utstedes billetter for familiene for det kunne
ellers ikke være plass til alle. Den gangen
ble konfirmantene fra Gulset konfirmert i
Gjerpen som var deres kirke. Av de 58 som
ble konfirmert er 10 gått bort, 18 bor utafor
distriktet. Vi var til sammen 24 samlet med

ledsagere. Kapellan i Gjerpen 2013 Øystein
Aronsen ledet gudstjenesten. Programmet var
som det hadde vært igjennom mange år, først
gudstjeneste i kirka hvor de som har møtt
fram blir presentert for menigheten. Etter
gudstjenesten samlet en ”skravleglad ” gjeng
seg i menighetshuset til lapskaus og bløtkake
med kaffe, hvor de mimret sammen om glade
stunder i ungdoms og konfirmasjonstiden.
Bjørnar Gundersen som var klokker, ledet
jubilantene igjennom 50 års sammenkomsten.

Stort fellesarrangement
på Kapitelberget

søn 25. mai kl. 13 - 15
Godt Nytt for Gjerpen

Sett av dagen allerede nå !

Du kjenner ve
l Petr

us?
Nå kan du få møte
Petrus og få en kjem
pefin søndag
sammen med mange
andre Petrus-venner
!
Barnekor, buktaling
flammer, pinse, muf
fins og masse mer!

ERIK

MOGE
NO

BLI
MED!

Hvis det regner, så samles vi i Skien kirke. Dette er en samling for hele
Skien og Siljan.

PETRUS

Rett etter Gudstjenesten drar vi til KAPITELBERGET. Dette er et opplegg
for ALLE, liten og spretten, gammel og støl. Her skal vi alle få kose oss
sammen. Ta med stol og godt humør !

PINSEFEST MED

Alle 6 åringer får av Gjerpen menighet en cd om Petrus, hver jul og hver
påske. I år som i fjor skal alle som vil få møte PETRUS,kirkemus, PÅ
KAPITELBERGET. Dette er en stor familiedag, hvor masse moro skal
skje. Her blir det trylling, lek, mat,dueslipp,hoppeslott,sang og musikk.
PETRUS skal også fortelle oss noe !

petrusdag pÅ
kapitelberget 25 mai.
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Årets sommerlige kirketur
gÅr rundt i telemark
Fra Gjerpen menighetshus med tele- tur ,
til Kviteseid Gamle Kirke
torsdag 19. juni 2014 kl.09.15
s
ser
og øyer i innlands
s
skjærgården.Etter 2 tim
mer båttur med guiding
, busser vi til Treungen
i Nisser, hvor vi får
o
omvisning på Z- museet
s
som eret nytt museum
m
med gamle kjøretøyer
ffra mange tidsepoker.
D
Det blir servert 2 rettters middag med kaffe i
T
Treungen.

H

H
S

jemturen går i
flotte sommerlige
o
omgivelser overGauttefall og Drangedal,
ttilbake til Skien.Vi er
tilbake utpå kveldinga.

vor vii få
får se den
d
gamle
l ærverdige kirke fra 1150 tallet.

B

lik Gjerpen kirke så ut da den
var opprinnelig bygd. Omvisning og kaffepause med lunsj på
kirkebakken.

V

idere går turen til Vrådal og
båttur med veteranbåten «MS.
Fram» På Nisser og igjennom slu-

orgestad og Gjerpen menighet
arranger turen sammen.Sogneprestene skal guide og hjelpe
til underveis.Thor Egil Abrahamsen og Øystein Aronsen blir med
på turen.

Turen koster kr. 690.- pr. person.

Det er bindende påmelding,
påmelding ,

påmeldingsfrist 15. juni
Meld deg på ved å ringe :
Bjørnar A. Gundersen, 98402269
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gjerpen kirkes
konfirmanter i 2014
Gjerpen menighet har en fantastisk gruppe med konfirmanter i år.
Disse har deltatt på undervisning
i Prestegårdsstua rett etter skolen annenhver tirsdag, vært med
på gudstjenester og flere fellessamlinger med andre konfirmanter i Skien. I midten av mars var
konfirmantene på leir på Jønnebu

fjellkyrkje sammen med Borgestad
konfirmantene. Det har vært en
stor glede for menigheten å dele
dette året med så flotte ungdommer. Nå nærmer selve konfirmasjonsdagen seg. Oversikten som
følger viser når hver enkelt konfirmant skal konfirmeres.

Konfirmasjonsgudstjeneste lørdag
26/4 kl. 1100

Konfirmasjonsgudstjeneste søndag
27/4 kl. 1100

Anders Tvedt Borgersen

Per Mar n Aarhus Bakerød
Solveig Fla n
Jenny Grorud
Vilde Marie Skårdal Jensen
Preben Brenne Johannessen
Tobias Von Haﬀenbrädl Marker
Ulrik Von Haﬀenbrädl Marker
Sara Orre Mar nsen
Sunniva Teigen Nomme
Synne Nordberg
Henning Solheim
Tiril Ki lsen Strand

Marcus Gromstul
Anne Mari Grø ebø
Brynjar Gullesen
Tilde Amanda Høvset
Nikoline Humlen-Elstrøm
S ne Wiklander Langeland
Marlene Gjerpe Lüdke
Elias Vamnes Nyhagen
Tarjei Åkre Reite
Nicolai Risdalen
Oddbjørn Selle
Anneli Malmberg Sem
Eivind Tungesvik
Jakob Viken
Sander Aagesen
Mads Muﬀetangen Lia
Benjamin Grøtvik

Godt Nytt for Gjerpen

Konfirmasjonsgudstjeneste søndag
4/5 kl. 1100
Oda Andengaard
Karoline Iren Lid Bergstrøm
Beate Hegna Jansen
Ida Nordkvelle
Stephen Solvang
Trine Lise Sandstå Svenheim
Henrie e Strand Tveit
Mar ne Khoury Vaa
Halvor Nymoen Winberg
Magnus Nærbø
17

Slekters gang
V iels
Vi
el s e

i Gjerpen kirke

Nina Sandberg og Jeroen Schevernels

D øpt
ø p tee
Maren-Sofie Sneltvedt Gundersen
Malin Runningen Hansen

Solveig Løvseth-Øvrum

Teodor Lunde Hartveit

William Nordahl Reidarsen

Emine Hørte Ingebretsen

Torjus Skårdal

Jakob Leander Hørte Hansen

Maria Toresda er Fløitmoen

Lilly Bråthen Hørta

Jonas Torstveit Vatne

Liv Sofie Carbuhn Nielsen

Tarjei Solbakken Jensen

Døde
Døde
Einar Chris an Jorkjend, 1928

Christel Angelika Kristensen, 1955

Martha Norborg, 1922

Ingeborg Benny Lund, 1921

Ågot Kristine Gløsmyr, 1925

Gerd Lillian Aslaksen, 1922

Rune Gundersen, 1955
Solveig Lillian Håkonsen, 1933
Olga Helgen, 1916 (Nordre gravlund)
18
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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:
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 N IG H E T SH U SE 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
-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 23 mai.
Siste frist for innlevering av stoff er
torsdag 1 mai 2014
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gjøre og nytten vi selv har av å
endre. Gidder vi ikke så gidder
vi ikke. Ser vi ikke nytten av det
lar vi prosjektet ligge. I bibelen
tales det mye om endring. Det
fremstilles som en prosess som
pågår kontinuerlig når et Guds
barn lever i Guds lys. Prosessen
er dynamisk, den pågår og ender
vel egentlig aldri så lenge vi lever.

mot til endring

Noen ganger møter jeg mennesker som har stor forventning til
framtiden og det som kan skje,
både i verden, nærmiljøet og i
eget liv. De virker både nysgjerrig
og har forventning til framtiden.

Jeg har for vane å lese aviser
bakfra. Ikke det at de siste sidene er så interessante. Det har
bare blitt en vane. Avlæring har
heller ikke vært et alternativ.
Jeg blar meg framover, side for
side og får med meg det meste.

Andre ganger møter jeg noen
som praktisk talt helt har stoppet opp. Ikke mer å lære, ikke
mer å utvikle, ikke mer å strekke
seg etter. De trenger ikke være
gamle heller. Det er så grått og
kjedelig.

Tilslutt havner jeg på første
side. Om dette er en enklere
måte å lese avisen på vet jeg
ikke. Det fungerer for meg.
Derfor har jeg gitt opp å prøve å
endre min allerede godt innlærte
vane.

Poenget mitt er: Gro ikke fast i
gamle vaner og mønstre. Avlæring kan noen ganger være nødvendig skal noe nytt vokse fram.

Alle har vi våre vaner. Noen
ganger gjør vi vel alvorlige forsøk på å endre de også. Noen
ganger lykkes vi, andre ganger
ikke. Det har mye med viljen å

Nå skal vi i Gjerpen i løpet av
kort tid ta imot to nye prester.
Det kan bli en spennende reise
hvor nytt og gammelt skal bryne
seg på hverandre. Jeg gleder meg.

Terje Hærås

Menighetsrådsleder

