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Gjerpen kirke

Gudstjenester

6. søndag etter påske 
25. mai  kl. 11.00  Gudstjeneste Dåp Harald Evjedal 

Kristi Himmelfartsdag 
29. mai  kl. 11.00  Gudstjeneste Jon Kristian Sletteberg 

Søndag før Pinse 
1. juni  kl. 11.00  Innsettelsesgudstjeneste for sogneprest Øystein Aronsen Nattverd  
   Kirkekaffe på Menighetshuset   

Pinsedag
8. juni  kl. 11.00  Gudstjeneste Dåp Harald Evjedal

Treenighetssøndag 
15. juni  kl. 11.00  Gudstjeneste Nattverd Aronsen 

2. søndag i Treenighetstiden 
22. juni  kl. 11.00  Gudstjeneste Dåp Aronsen

3. søndag i Treenighetstiden 
29. juni  kl 11.00  Merk: Gjerpen menighet feirer gudstjeneste i Luksefjell kapell

4. søndag i Treenighetstiden 
6. juli  kl. 11.00  Gudstjeneste Dåp Nattverd

5. søndag i Treenighetstiden 
13. juli  kl. 11.00  Merk: Gjerpen menighet feirer fellesgudstjeneste i Borgestad   
   kirke Thor Egil Abrahamsent

Aposteldagen
20. juli  kl. 11.00  Gudstjeneste Dåp Vikar

7. søndag i Treenighetstiden 
27. juli  kl. 11.00  Merk: Gjerpen menighet feirer fellesgudstjeneste i Borgestad   
   kirke Jon Kristian Sletteberg

8. søndag i Treenighetstiden 
3. august kl. 11.00  Gudstjeneste Dåp Vikar  

9. søndag i Treenighetstiden 
10. august kl. 11.00 Gudstjeneste Nattverd Aronsent

10. søndag i Treenighetstiden
17. august kl. 11.00 Gudstjeneste Dåp Aronsen
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Redaktørens tanker...............

Med de beste hilsener 
for pinsen og sommerferien
redaktør

Hei, kjære leser vi nærmer oss den 
tredje store begivenheten i kirken, 
nemlig pinse. Pinse er for mange 
bare en super langhelg. Det er den 
jo i alle fall om det i tilegg blir sol 
og varme.
For den aktive kristne i menighe-
ten er pinse et minne om da jesus 
forlot sitt jordiske liv og sendte 
Den Hellige Ånd til menneskene
Dennne Ånden har til oppgave å 
være veileder for de troende. Kalle 
,forsamle ,opplyse,rettlede,trøste..
etc . 
Kort sakt erstattet det som Jesus 
gjorde da han var i menneskelig 
skikkelse.
Så da er det bare å slippe Ånden til 
da. 
Det er ditt suveren valg om du vil 

akseptere at det finnes en slik hjelpende 
ånd.
Til dere som ikke kjenner eller vil ha 
noen kontakt med denne ånden, kos dere 
i Pinsen.
Nyt fridagene ,hent dere inn fra en stres-
sende hverdag. Dette gjelder selvfølgelig 
alle sammen
Plutselig er sommerferien her også, vi 
ser alle frem til den. Enten vi blir i dette 
landet eller drar til syden.
Ha det kjempebra og tenk positivt uan-
sett...................................................
PS: Les diktet på baksiden og tygg på 
det!

Kjell Lofstad

Valebø kirke

Luksefjell kapell

Treenighetssøndag 
15. juni kl. 17.00 Gudstjeneste Aronsen

3. søndag i Treenighetstiden 
29. juni kl 11.00  Gudstjeneste i Luksefjell kapell Nattverd 

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!
Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:
www.kirkens-sos.no
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Hvor mye vet du om Bibelen?
1. Hva betyr bibel?
2. Hva betyr evangelium?
3. Hvor mange bøker inneholder Bibelen?
4. Hva heter Bibelens første og siste bok?
5. Hvilke bøker er Sal og 1. Tess forkortelser for?
6. Hvordan forkortes Femte Mosebok og Apostlenes gjerninger?
7. Hva betyr Rom 8.1-5?
8. I hvilken rekkefølge kommer de fire evangeliene? 
9. I hvilken bok finnes Juleevangeliet?
10. Hvor finner vi Skapelsesberetningen?
11. Hvor vinner vi ”Den lille Bibel”?
12. Hvilket dyr er det første som nevnes ved navn i Bibelen?

Svar:

1. Bøker (Av det greske ordet biblia)
2. Godt budskap, gledelig kunngjøring
3. 66 (39 i GT og 27 i NT)
4. 1. Mosebok og Johannes åpenbaring
5. Salmenes bok og Første brev til Tessalonikerne
6. 5. Mos og Apg
7. En skrifthenvisning til Romerbrevet, åttende kapittel og versene en til og med fem
8. Matteus, Markus, Lukas og Johannes
9. Lukas
10. På Bibelens første sider: 1. Mos 1.
11. Johennesevangeliet, tredje kapittel og sekstende vers (Joh. 3.16)
12. Slange(n)

BiBelquiz
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Planleggingen er i gang, og vi inviterer alle som har lyst, til å være med på forberedelsen! 

§ Lage syltetøy/frysetøy 

Vi vil selge forskjellige slags syltetøy, og vi ønsker jordbær-, rips-, plomme-, solbær-, blåbær-, 
tyttebær-, eplesyltetøy osv. Vi håper mange melder seg til denne jobben! Emballasje kan 
hentes på menighetskontoret. Kanskje det er lurt å hente snart, så er det klart når bærene er 
modne!

§ Lage små ting til å selge

Her tenker vi oss små håndarbeider: Dokkeklær, sokker, votter, luer, skjerf, grytekluter, tovede 
ting……..

Kanskje «snekker ting» også?

§ Skaffe gevinster til utlodningen på markedsgen

§ Skaffe brukte leker, spill, barnebøker…… til loppemarked

§ Skaffe andre «Lopper»

§ Bake brød, rundstykker, boller…. 

§ Melde seg til tjeneste 

Vi trenger mange hjelpere på selve markedsdagen. Her er det noe for enhver smak!

Det blir mer orientering om høstmarkedet i neste nr, men som dere ser, er det noe som kan og 
må forberedes alt nå! 

Lurer dere på noe, eller vil dere være med på «dugnaden», ring 90177756.. Vi er svært glade 
for alle bidrag, små eller store! 

Blir det marked i år, tro?

Det blir høstmarked 25.oktober.
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Noen mennesker er slik laga at de 
tilsynelatende alltid er blide og for-
nøyde. Om du møter dem med lua 
godt trukket ned over ørene vin-
terstid eller med åpen skjorte og 
oppbrettede ermer sommerstid, har 
de alltid et smil rundt munnen og et 
hyggelig ”hei på deg” på tunga. Hvem 
jeg tenker på? Morten Kristiansen og 
Alexsander (Alex) Nordfjellmark, to 
viktige personer i staben på menig-
hetskontoret.

- Hva ER dere for noe egentlig? 
Hva GJØR dere?

De ser rådville på hverandre mens de 
fniser som to tenåringsjenter.

- Det var et vanskelig spørs-
mål, gitt, humrer Alex, hva 
ER vi egentlig, da, Morten, du 
som kan alt? Jeg er ikke helt 
sikker, skjønner du, sier han 
henvendt til meg.

- Alex, har rett, konstate-
rer, Morten, her har vi ikke 
klare grenser for hvem 
som gjør hva, og titler er vi 
ikke gode på, men begyn-
ner vi å rote i noen anset-
telsespapirer, er vel han 
ansatt som Kirkegårdsar-
beider og jeg som Kirke-
tjener.

- Og hva betyr det?

- Hvis du vil ha den korteste 
kortversjonen, betyr det at 
han jobber inne og jeg ute, 
slår Alex fast. Men så får jeg 
legge til at jeg er kirketjener 
ei helg i måneden. Da hjelper 
jeg til under gudstjenesten på 
søndag og til eventuelle bryl-
luper på lørdag.

- Og som ”takk for hjelpen” går 
vi sammen om kirkegårds-
arbeidet, når det ligger til 
rette for det, føyer Morten til. 
Det er hyggelig med varia-
sjon i arbeidet, og dessuten 
blir viktige oppgaver utført 
kjappere når vi kan være to 
om dem. Også trives vi veldig 
godt sammen da! Det gjør vi 
forresten med hele gjengen 
på huset her. (Vi sitter i Pre-
stegårdsstua.)

Så der har vi forklaringen på humøret 

To trivelige karer fra staben

Foto Kjell Skjærum



7Godt Nytt for Gjerpen

Himmelsk  Lapskaus
bok og  gave

Rådhusgata  2
TLF 35  53  00  25

e p o s t @ k r i s t e l i g b o k h a n d e l . n o

og smilet. Trivsel!

- Kan det stemme at dere er 
inne i en meget hektisk pe-
riode nå - om våren?

- Ja, gjett om, kommer det kon-
tant fra begge! Alt skal gjøres 
på en gang! 

- Nå som snøen er borte, 
er det mye gammelt som 
åpenbares. Lauv og gran-
barrester skal fjernes, det 
samme skal gravstøtter som 
ikke er i bruk lenger. De blir 
knust. Mange graver, særlig 
de nye, skal etterfylles med 
jord for så å såes. Gravsteder 
skal slettes, og holder varmen 
seg, er det ikke lenge før vi 
må til med slåmaskinen, sier 
Morten, nær ved å miste pus-
ten.

- Hva med skeive støtter? Noen 
står jo helt på vippen!

- Godt du spør om det, sier 
Alex. Mange tror nemlig at 
det er vår oppgave å rette 
dem opp, men det er det ikke. 
Det er festers ansvar! Det 
samme gjelder kantklipping 
og reinhold av støttene. Det 
hender folk henvender seg til 
oss og ber om at det blir gjort 
– fortest mulig! Da må vi bare 
beklage! 

- Jeg kan jo bare nevne, føyer 
Morten til, at Gjerpen kirke-

gård er Skiens nest største 
gravplass og rommer godt og 
vel 6000 graver. Det ville tatt 
oss nesten 14 dager å klippe 
rundt alle gravene.

- Hender det at folk klager på 
dere?

- Nnjaa, jo, det hender jo, men 
stort sett er folk fornøyde 
og takker for at vi holder 
det så pent både ute og inne. 
Klagene går på slikt som for 
høye trær som skygger for 
grava, for dårlig jord å plante 
i, humpler og nedsunkne 
graver, erkjenner Morten. 
Da må vi fortelle dem hvilke 
begrensninger vi har og an-
svarsfordelingen av oppga-
vene.

- Går det an å få hjelp til pass 
av gravene?

- Ja, så absolutt, sier Alex. Vi 
har det som kalles legatstell 
på ca. 60 graver, og dem er 
det Kirkevergen som har an-
svar for. Ved å henvende seg 
dit, kan en gjøre ulike avtaler 
om hvor omfattende vedli-
keholdet skal være og betale 
en sum for det. Jeg tror enn 
kommer langt med 2000 kr. i 
året.
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Når jeg spør dem om de har noen 
ønsker for framtida, retter de seg 
opp i stolen begge to, ser spørrende 
på hverandre. Hvem begynner? 
Det meste handler om økonomi. 
Det er mange begrensninger når 
kommuneøkonomien skranter. De 
kunne først og fremst tenke 
seg en gravemaskin som ville 
gjøre arbeidet mer effektivt 
og fjerne slitsom ventetid. 
(Det er over hundre begravelser i 
året.) De uttrykker bekymring for 
framtida hva gravplasser angår. Slik 
situasjonen er nå, er det kapasitet til 
kisteplasser bare ett år framover. Vil 
Gjerpensfolk i fremtiden MÅTTE grav-
legges på andre kirkegårder i kommu-
nen, grubler de.

- Men vi har et helt gratis råd 
til dem som vil gjøre reint 
gravminnet (steinstøtte, me-
tallkors, osv.) sier Morten 
med tyngde: Bruk lunka vann 
med grønnsåpe og en skure-
kost. Varmt vann kan hentes 
hos oss, legger han til med 
glimt i øyet.

- Nå må’ru’kke love for mye da, 
bemerker Alex med hevet pe-
kefinger.

Det er hyggelig å prate med to glad-
gutter i godlynt mobbemodus, men 
et punktum skal også settes.

- Finner jeg dere her om tre år?

- TRE ÅR!? Du finner oss her 
om tjue år, fastslår Morten, og 
skuler på Alex.

- Bare tjue? Det er da vel len-
ger fram til PENNSJON, er det 
ikke det da? stråler Alexan-
der.

Takk for god jobbing, vennlige smil og 
godord, kare! Kos dere videre!

køs

Foto Kjell Skjærum

Innsettelse av ny sokneprest
Søndag 1. juni vil Øystein Aronsen bli innsatt som ny 
sokneprest i Gjerpen kirke.
Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i menighetshu-
set.
Vi håper mange vil være med å ønske Øystein velkom-
men som sokneprest.
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Mange gode år i skolen har 
gitt meg en samling sitater 
som jeg har hentet fra norsk-
stiler og kristendomsprøver. 
Rettinga kunne falle slitsom 
mange ganger, særlig i sene 
nattetimer, som en noen gan-
ger måtte ty til. 

Det var da de gode og mor-
somme formuleringene kom 
som kjærkomne oppkvikkere 
og drev en videre i arbeidet. 

I tiden fremover vil vi pre-
sentere noen av disse ”gull-
korna” for dere. Vi håper at 
de kan bli til glede og - etter-
tanke for dere.

Siden vi skal ansette to nye 
prester i menigheten vår i 
løpet av forholdvis kort tid, 
er det naturlig å starte med 
noen definisjoner på hva en 
prest er, og hva han gjør. 

La oss begynne!

En prest er et helt alminnelig 
menneske, men i tillegg trur’n 

på Jesus og Gud og helligÅnden, 
eller hva det heter for noe.

En prest er oftest en mann. Men 
det kan også være en dame. 

Han kan altså være begge deler.

Prester går 7 år ekstra på skole. 
At de gidder!!!!

I gamle dager hadde kvinnelige 
prester taleforbud i kirken.

En kommfirmasjonsprest kan av 
og til si noe morsomt. Men det 

er uventa.

En prest må kunne ganske mye 
om Gud og Jesus. Han hadde 

sikkert M i krist på skolen.

Prester må gå i begravelser nes-
ten hver dag, og på lørdager 

gifter de folk. De må kunne både 
gråte og le samtidig.

Vi får håpe at prestene vi 
skal bli kjent med, oppfyller 
noe av kravene ovenfor. 

Kjell Øyvind Skjærum

Prester 
kan være så mangt!
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Konfirmantåret 2014 er over. 
Konfirmanter og prest Øystein Aronsen 
virker unektelig strålende fornøyd
(Trosopplærer/kateket Håvard Norendal 
var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt, 
men han er fornøyd han også!)

Konfirmasjonsgudstjenestene ble holdt 
siste helg i april og første i mai – og det 
var verdig og flott. Solen skinte og mange 
glade, festkledde mennesker overvar de tre 
gudstjenestene. 
Konfirmantene ble nevnt ved navn og bedt 
for enkeltvis ved alteret – orgelmusikk, 
salmer og solosang rammet inn det hele på 
en minneverdig måte. 

Året forøvrig har vært begivenhetsrikt og 
noe av det som vil bli husket best er leir på 
Jønnebu Fjellkyrkje, og at konfirmantene 
arrangerte en kjempefin gudstjeneste her i 
Gjerpen kirke i slutten av mars i år, der tre 
av konfirmantene ble døpt i gudstjenesten. 

Konfirmantåret 2014
Innsamlingsrekord!
Årets konfirmanter gjorde en fantastisk 
innsats som bøssebærere for Kirkens 
Nødhjelp ved fasteaksjon i april. Konfir-
manter, foreldre og mange fra menighetens 
kor Gla`sang stilte opp med godt humør og 
pågangsmot. Det ble samlet inn kr. 58.713.- 
og det er en soleklar rekord for Gjerpen 
menighet! 

Innskrivning for neste års konfirmanter

De som vil konfirmeres i Gjerpen i 2015 
inviteres til informasjonsmøte i menig-
hetshuset 11. juni kl. 18.00. 
Konfirmanter og foresatte er velkomne. 
Det er fint hvis flest mulig før møtet 
bruker nettpåmelding til neste års konfir-
mant undervisningen – 
det gjøres på 

www.gjerpenkirke.no 

Er Du 50-Års 
KONFIRMANT I ÅR?

  Ble du konfirmert i 1964?

Det er tradisjon i Gjerpen menig-
het å innby ”gullkonfirmantene” til 
et gjensynstreff og en markering av 

50-årsjubileet.

Her kan du treffe igjen medkonfir-
manter

og friske opp gamle minner.

Rammen rundt en slik samling er at vi 
møtes til gudstjeneste før vi går til en 

samling på menighetshuset.

Gullkonfirmantsamling i år blir 
søndag 9. november i Gjerpen kirke 

kl. 11.00

Sett av datoen allerede nå!

Vennlig hilsen

Gjerpen menighet
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Begravelsesbyrå
Skien tlf. 35 54 17 17

Hele døgnet

Leif Olav Olsen

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

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

Trenger du hjelp til maten?
Prøv vår cateringavdeling:

Lekker ferdigmat  til alle anledninger!
Også stort utvalg i

allergi - og økologiprodukter

RISING
Telefon 35 90 58 20

Borgestad   Tlf: 35 50 62 90   Borgestadbakken 4 

Porsgrunn  Tlf: 35 55 09 38  Kirkegt. 36

Kjørbekk   Tlf: 35 59 79 99   Kjørbekkdalen 7 c

F r i s ø r
Salong Rising 
Tlf: 35 52 45 85

Luksefjellvegen 53
3716 Skien

Bratsberggata 22, 3714 Skien
Tlf: 35 90 55 90 - www.thure-trykk.no
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Vi støtter lokale lag og 
foreninger

En aktiv lokalbank 
som bryr seg

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

Wattenberg
Alt innen landbruk 

stor butikk  med assortert utvalg

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

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

Skauen 
kristelige skole
10-årig kristen 
grunnskole for hele 
Grenland, noe for 
ditt barn?
Ta kontakt for mer 
informasjon.

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

Tlf: 35505400

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

K-Konsult     Bensindrift AS

DEKK& FELG,TILHENGER-
UTLEIE OG BILVASK

Tlf 35523020
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TårnagenThelg

1. – 2. mars var det igjen 
duket for Tårnagenthelg i 
Gjerpen. 
20 forventningsfulle 7- og 
8-åringer kom til kirka der de 
fikk overlevert et hemmelig 
passord som de måtte ha for å 
registrere seg. 
Ved registreringen fikk agen-
tene briller, navnskilt med 
fingeravtrykk og agentkode, 
t-skjorte og egen agentbok.
 I løpet av lørdagen hadde vi 
andakt, leker og agentøvelser, 
oppsporing av kirkeskattene 
som var blitt borte, agentmat 
(boller, Kuli og pølser), oppdrag 
i kirketårnet der vi fant rester 

av et gammelt skattekart som 
førte fram til en søt skatt, og 
vi hadde gudstjenesteverksted 
med blant annet korøvelse. 
På søndagen var det familie-
gudstjeneste i kirken der tårn-
agentene deltok på flere måter, 
ikke minst med en super fram-
føring av tårnagentsangen. 

Tusen takk til årets flotte 
og positive tårnagentgjeng, 
og tusen takk til dere ledere 
som stilte opp og var til så 
god hjelp! Håvar Norendal 
(trosopplærer)
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1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12 13

14 15 16 17

18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31

Vannrett: Loddrett

1 sitat av Jesus 1 by i Israel

5 fotballklubb 2 ubestemt artikkel

8 belegg 3 grådig

9 måle 4 Land i Afrika

10 blomsten 5 vokalen

12 fottøy 6 eiendomspronomen

13 hellig 7 falle

14 fisk 11 Roger Karlsen

16 frukt 13 helgenkvinne

18 preposisjon 15 gløden

19 han ventet på Jesus ved templet 17 stillhet

20 ansiktsdelen 19 legge i seg

21 nestkommanderende 22 bror til Abel

23 eksisterer 24 ensom

24 gammel form av Jesaja 25 tresort

26 nynorsk pronomen 28 nedbør

27 ansikt

29 etse

30 ferskere

31 makterLi
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Hvor vi får se den gamle ær-
verdige kirke fra 1150 tallet.

Slik Gjerpen kirke så ut da den 
var opprinnelig bygd. Omvis-

ning og kaffepause med lunsj på 
kirkebakken.

Videre går turen til Vrådal og 
båttur med veteranbåten «MS. 

Fram» På Nisser og igjennom slu-

åreTs sommerlige kirkeTur 
går rundT i Telemark

torsdag 19.  juni  2014  kl.09.15

Fra Gjerpen menighetshus med tele- tur ,
til Kviteseid Gamle Kirke 

påmeldingsfrist 15. juni 
Meld deg på ved å ringe : 

Bjørnar A. Gundersen, 98402269 

Turen  koster  kr. 690.- pr. person.

Det er bindende påmelding ,

ser og øyer i innlands 
skjærgården.Etter 2 ti-
mer båttur med guiding 
, busser vi til Treungen 
i Nisser, hvor vi får 
omvisning på Z- museet 
som eret nytt museum 
med gamle kjøretøyer 
fra mange tidsepoker.
Det blir servert 2 ret-
ters middag med kaffe i 
Treungen.

Hjemturen går i 
flotte sommerlige 

omgivelser overGau-
tefall og  Drangedal,  
tilbake til Skien.Vi er 

tilbake utpå kveldinga.

Borgestad og Gjerpen menighet 
arranger turen sammen.Sog-

neprestene skal guide og hjelpe 
til underveis.Thor Egil Abraham-
sen og Øystein Aronsen blir med 
på turen.
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  Sneltvedt bedehus:
22.5 Tur til Gaupåsen. 
Andakt v/ G.Flatin 
24.6 kl 19.00: 
St.Hansstevne. Martha 
Irene Eriksrød taler. 
Fredheimkameratene 
synger.

Aas bedehus:

25. mai kl. 18.00 Møte 
med vri: Ta med deg en 
sang og kom. Kaffe og 
kjeks/kaker
1. juni kl. 15.00 Hage-
møte hos Liv og Odd 
Eriksrød. Jon Kristian 
Sletteberg taler, Fred-
heimkameratene synger

Venstøp bedehus:

24. mai kl. 11.00 For-
middagstreff

Menighetshuset:
11. juni kl. 11.00 For-
middagstreff. Andakt 
ved Tone Arntzen, sang 
av Bjørg og Bjørg

 
Vealøs
25/05 Erik Nordgreen  
01/06 Ulf B. Rahm  
09/06 Geir Flatin - 2. Pinsedag  
15/06 Liv Jorån Høgseth

Det skjer i Gjerpen menighet –

Mai 2014
foto Kjell Lofstad
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Kjell Arthur Rugkåsa, 1938

Solbjørg Grimsrud, 1920

Mary Kristine Limi, 1923

Marianne Røland, 1924

Anne Lise Solbakken Wilson, 1955

Ingrid Katinka Rønning, 1914  

Oda Carlsen Holm 

Tilde Amanda Høvset

Elias Vamnes Nyhagen

Tarjei Åkre Reite

William Hyni Bakken

Celina Kittilsen Bergstrøm

Slekters gang

Døpte 

Døde 

Ingen vielser                    

Sverre Holte Holen

Emmeli Haugseter Søreid

Kornelia Vindheim-Fjeldavlie

Oliver Wahlstrøm Johansen

Patrick Sande Holta-Aas

i Gjerpen kirkeVielse 
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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: 
Øystein Aronsen
Tlf. 35 50 63 32   Mob: 48 351 840
Kapellan: 

Jobb: 35 50 63 32

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 arrange-
menter.Nå legges også innkallinger og refera-
ter fra menighetsrådsmøtene ut her.

VikTige TeleFoner 

Valebø kirke
Kirketjener:  Anne Karine Veting
  priv. 35 53 23 32 / 
Organist:  Lise Vittersø
  Tlf 35 59 33 69

MENIGHETSHUSET
Benytt huset til fester, møter,

bursdager, konfirmasjoner m.m.
Storsalen m/ kjøkken kr.1500,-
Peisestua m/ kjøkken kr.1000,-
Prisene dekker renhold og oppvask.

Telefon: 951 76 525 - 
Liv Jorånn og Bjørn Erik Høgseth

Utleie av lokaler i Menighetshuset-
Kontakt:

Redaktør/layout: -Kjell Lofstad
E post:        redaktor@kjell-lofstad.no
Redaksjon:  -Kjell Øivind Skjærum
  -Øystein Aronsen
  -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 15 august.
Siste frist for innlevering av stoff er 
  torsdag 31 juli 2014

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



Kjærlighet
Hva betyr kjærlighet for deg
bryr det deg eller er det likegyldig
med de du møter på din vei
la oss om det tenke en tanke
som kanskje vil få ditt hjerte til å banke

Mye kan sies om verden i dag
en ting er allikevel helt avgjørende her
tar ikke noen tak og drar i lag
blir det ingen forandring å spore
alle blir et produkt av det de gjorde
Skal man få en bedre verden
nytter det ikke å distansere seg
men noe må gjøres med ferden
det nytter ikke å sitte på gjerdet og skinne
og se at andre miste ,og ikke vinne
Den ekte kjærlighet er raus og likefrem
det er ikke alle som klarer å finne den
men å gi fra seg et smil eller en klem
vil forandre hverdagen for noen og enhver
stå ikke der å klag på alt, men gjør noe her
Noen sier at om du ikke godtar alt som skjer
mangler du kjærlighet og vidsyn totalt
men sannhet er at kjærlighet er noe mer
den håper og tror det beste om det som oppstår
og ikke at din neste i svikets fengsel forgår
Kjære deg vi er så forskjellig vi mennesker
det finnes ingen subjektiv mal for dette
men om vi går i oss selv og tenker
vil vi finne at vi har mye av bibelen å lære
ikke alt i livet gir oss heder og ære
 

Men stå på kjære venn og leser det er ennå mulighet
til å gjøre noe med syn og oppfattelse av andre
det er som regel lite som skal til av ydmykhet
før du ser at her er det mye i deg selv å smede
som kan skape hos medmennesker en stor glede

Atter et dikt skrevet av redaktør Kjell Lofstad



Tunge gymnasTikk
”Ja, selv store skip, som drives av sterke vinder, kan 
med et lite ror styres dit styrmannen vil.  Slik er det 
også med tungen. 
Den er en liten kroppsdel, men kan skryte av sin 
store makt. Ja, en liten ild kan sette den største skog i 
brann!”  Jak. 3,4-5.
Historien er full av eksempler på ødeleggelser som 
er skapt fordi det var noen som for med sladder og 
baktalelse.  3 råd: 
Er du sikker på at det er sant?. Ikke alt vi hører eller 
leser er sant. Innen jussen heter det at tvilen skal 
komme tiltalte til gode.  
Dette er et godt prinsipp som også burde gjelde i 
hverdagens prat oss imellom.  
Er det riktig å si det videre?  Ikke alt som vi hører 
skal bæres videre til andre.  Betroelser vi får under 
fire øyne, skal ikke videre. 
Er det nødvendig å si det videre?  Det er lett å gjøre 
seg interessant på andres bekostning.  Den som har 
noe spennende å fortelle får gjerne oppmerksomhet.  
Alltid er det noen som vil lytte.  
Hva som er riktig og hva som er nødvendig trenger 
ikke alltid være det samme.  
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