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Velkommen til julenummeret av "Godt Nytt for GJERPEN".
Åssen går det med juleforberedelser og julestemning i år?
Før jul har du det kanskje like travelt hver eneste dag.
Og kveldene med.
Og etter jul har du det kanskje også travelt.
Men i jula da?
Er du for travel også i jula til å oppdage hva jula kommer med.
Julebudskap. Juleevangelium. Julefred.
Jula er barnas høytid, blir det sagt.
Og det er jo naturlig.
Gud kom til jorda som et lite barn.
Rått og usminket. Gud ble menneske.
Noen av oss trenger kanskje også jula for å bli menneske...
Komme til... Være hos...Være nær...
Gud vet hva vi trenger. Og han gir oss det!
Jula er tid for å ta imot.
Vi har tid til det !
ah

PREKENLISTER
Gjerpen kirke:
11. desember 3.s.i advent kl.11.00 Abrahamsen. Nattv. Offer: Diakoniarbeidet.
16. desember onsdag
kl.18.00 Forjulskonserten v/lokale kor og sankrefter.
Kollekt til Kontaktsenteret i Skien.
18. desember 4.s.i advent kl.11.00 Sneltvedt bedehus. Bekkevold. Sang av ”Gla’sang
Offer til Normisjon. Kirkekaffe.
24.desember julaften
kl.14.00 Familiegudstjeneste. Abrahamsen. Sneltvedt
Godspell Kids. Offer til Kirkens Nødhjelp.
kl.16.00 Gudstjeneste. Lindebø. Sang av kammerkoret.
Offer: Menighetens misjonsprosjekt.
25.desember 1. juledag kl.11.00 Høytidsgudstjeneste. Lindebø.
Sang av kammerkoret. Offer til NMS.
26.desember 2.juledag kl.11.00 Gudstjeneste. Bekkevold. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet.
29.desember torsdag
kl.19.00 Romjulskonsert.
Kantor Kjell Frigstad med kor og orkester.
31.desember nyttårsaften kl.23.15 Midnattsmesse. Abrahamsen.
2006:
1.januar nyårsdag
kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Skien kirke.
8. januar Kristi åpenb.dag kl.11.00 Abrahamsen. Dåp.
Offer: Misjonsprosjetet på Madagaskar
15.januar 1.s.e.Kr.åp. d. kl.11.00 Lindebø. Nattverd.
Offer: Kristent Interkulturelt arb. i Telemark.
22.januar 2.s.e.Kr.åp.d. kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer: Gå Ut Senteret.
29. januar 3.s.e.Kr.åp.d. kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer:Menighetsarbeidet.
5.februar Vingårdssøndag kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer: Diakoniarbeidet
12.februar Såmannssøndag kl.11.00 Abrahamse. Nattv. Offer: Bibelselskapet.
Valebø kirke
24.desember Julaften
29.januar

kl.16.00 Familiegudstjeneste. Abrahamsen.
Offer til Kirkens Nødhjelp
3.s.e.Kr.åp. kl.11.00 Lindebø.Nattverd.

Luksefjell kapell
24.desember Julaften
kl.14.00 Familiegudstjeneste. Lindebø.
5.februar
Vingårdss. kl.11.00 Bekkevold. Dåp
Vealøskapellet
11. desember 3.s.i advent kl.12.00 Jostein Gjærum
18. desember 4.s.i advent kl.12.00 Kjell Lofstad
26.desember 2.juledag kl.12.00 Asgeir Høgli
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Godt nytt for Gjerpen

Lyset skinner i mørket...
”Det kan aldri bli nok lys til jul” sa far
min og tente alle lys både inne og ute.
Jeg har holdt på tradisjonen til ergrelse for andre i familien. Jeg slår på
lys, de andre demper. ”Vi skal ha det
koselig”, sier de. ”Vi skal ha det lyst!”
svarer jeg: ” jula er lysets høytid!” Og
det er sant!

På det mørkeste av året med snøslaps
og sur nordavind kommer jula til oss
med lys og varme.
Slik oppleves det for de ﬂeste, men
ikke for alle.
Kontrastene blir så store i jula.
Kontrastene mellom ensomhet og
fellesskap. Nærheten blir tettere og
savnene større. Gleden intens og tristheten sterk. Forskjellen mellom å være
mislykket og vellykket blir så tydelig
i jula.
Selv har jeg ofte kjent på en tristhet
og et savn i jula. Det går helt tilbake
til barneårene. Far var til sjøss og jeg
kan ikke huske én jul sammen før jeg
nærmet meg tenårene. Vi forbandt jul
med savn.
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I år kan det bli annerledes.
Julens lys og glede er knyttet til de
ytre vilkår vi lever under. Vår glede er
knyttet til Ham som kommer som lys
fra Gud.
En av de ﬁneste tekstene vi leser i
kirken nå s i adventtiden er den gamle
profetien hos Jesaia: ”Det folk som
vandrer i mørket får se et stort lys;
over dem som bor i skyggelandet stråler lyset fram… for et barn er oss født,
en sønn er oss gitt..” Jes.9.2 og 4.
Julens glede er ikke bare for de glade.
Julens glede er ment for alle. Den stikker mye dypere. Han trer inn i vårt
mørke med sitt lys slik vi leser det i et
jordnært dikt fra Latin-Amerika:
”fordi han fylte verden med sin herlighet,
fordi han var lyset i stallens mørke,
fordi han ble født i en mørk krybbe,
derfor eier vi i dag et håp,
holder vi i dag ut vår kamp,
vandrer vi med tro og tillit
fremtiden i møte.”
Velsignet julehøytid!
Thor Egil Abrahamsen

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300

eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no
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Den julen glemmer jeg aldri

Førjulsprat med Alfhild Boman Larsen på Sneltvedt.

Sin høye alder til
tross tar Alfhild i
mot oss med kaffe
og nystekte vaﬂer.
- Hodet er klart,
men resten av kroppen er det så som
så med. Du vet jeg
har jo alderen, sier
hun med sin skarrende Arendals-r.
- Skarre-”r”en har
jeg beholdt, men de
bløte konsonantene
har jeg mistet etter
60 år i Skien.
- Hvordan havnet du her? spør vi.
- Jo, mannen min, Erik, kom
fra Borøya mellom Arendal og
Tvedestrand. Han ﬂyttet til Skien
og startet eget ﬁrma her og jeg ble
med. De første årene bodde vi på
Gråtenmoen, men i 1964 bygget vi
hus her i Sneltvedtkroken. Og siden
har jeg bodd her. Og her har jeg trivdes. Gode naboer og ﬂott utsikt over
Børsesjø og Gjerpensdalen.
Alfhild har slått rot i Gjerpen, men
hjemmet bærer preg av fjernere himmelstrøk. Her henger skutemalerier på
veggene og en ﬂott kamfertrekiste står
under vinduet.
- Jeg kommer fra en gammel skipperslekt på farssiden. I yngre år seilte
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Alfhild Bomann-Larsen

far på seilskuter. Senere kom han inn
i Arnt J. Mørlands rederi i Arendal og
førte i mange år M/T ”Vardås”. Min
mor, min søster og jeg var så heldige
å få bli med på mange turer med far.
Vi var med til Svartehavet, Argentina,
Canariøyenen, Curacao og mange
andre kjente steder. Det var som et
eventyr for oss.
- Julen 1938 husker jeg spesielt godt.
Vi skulle besøke far i Rotterdam og
ﬁkk tilbud om en kort tur over til
Amerika. Underveis ble vi omdirigert
og vi ble med i 9 måneder før vi kom
tilbake til Europa. I desember kom vi
til New York og skulle feire jul der.
Far hadde to søstre i New York og vi
ﬁkk innbydelse fra dem, men vi valgte
Godt nytt for Gjerpen

å være om bord og stelle til jul for
mannskapet.
Mor og vi søstrene bakte kaker og
laget til julegaver til hele mannskapet.
På julekvelden innbød vi til julefest i
salongen. Far leste juleevangeliet. Vi
sang, spiste og delte ut gaver. Det ble
skikkelig god norsk jul og vi angret
ikke på at vi ble om bord. Og så ﬁkk
vi så mye søt amerikansk konfekt av
mannskapet. De ville så gjerne spandere noe på oss jentene. Nei, den
julen glemmer jeg aldri….
- Hva betyr julens budskap for deg?
- Det betyr alt, men det gikk mange år
før jeg skikkelig oppdaget det. Troen
bodde i barndomshjemmet mitt. Det
var mye glede, men også strengt, så
jeg hadde behov for å gjøre opprør.
Først da jeg var 30 år hadde jeg en
sterk opplevelse av Jesus.
Det begynte med at far hadde med
om bord en ung misjonær som skulle
til Kina. Far fortalte om meg og min
familie og misjonæren bestemte seg
for at han skulle be for oss. Vi visste
selvsagt ikke noe om dette, men en
stund senere skjedde det noe.
Min mann, Erik, hadde hørt en tale av
biskop Skjeldrup som gjorde inntrykk.
En natt, like etterpå, våknet han, satte
seg opp i senga og sa: ”Nå vil jeg bli
en kristen.”
Selv var jeg ikke kommet så langt,
men jeg ble med i en bibelgruppe. Der
ﬁkk jeg høre at en kunne be Jesus inn
i livet sitt.
En morgen jeg satt på kjøkkenet, mens
ungene lekte i stua, tenkte jeg: ”Nå vil
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jeg be.”
Som tenkt så gjort: ”Kjære Jesus,” sa
jeg, ”jeg skulle så gjerne vite hvor du
er.”
Plutselig ﬁkk jeg se Jesus som i et syn
og jeg ble fylt med en kjempeglede.
Det skjedde på kjøkkenet hjemme på
Gråtenmoen hvor vi da bodde. Siden
har jeg aldri vært i tvil.
Derfor betyr julen alt for meg.
Vi takke for samtalen og tenker at
akkurat dette er det julen handler om;
at Frelseren kommer til oss og tar inn
der han ﬁnner en åpen dør.
tea

"Årets klokker"

Mange av menighetens frivillige
medarbeiderne var samlet til en "medarbeidersamling" i menighetshuset en
fredagskveld i november.
Her et bilde fra den litt uhøytidelige,
men vel fortjente "prisutdelingen" for
frivillig menighetsarbeid, som blir
overrakt "årets klokker", Finn Solli,
av avtroppende menighetsrådsformann
Jan Sørbø.

Jan Sørbø (tv) og Finn Solli (th)
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Oppslagstavla
Jubileumsboka
”Gjerpen kirke - 850
år” selges nå for
kr.50.Det er en glimrende
julehilsen. Boka selges hos bokhandlere i Skien, på menighetskontoret og i
kirken etter gudstjenestene.
Juletrefest for eldre
Arrangeres på menighetshuset, 4.
januar kl.10.30. Diakonen er vert. Det
blir gang rundt juletreet og andakt v/
soknepresten.
Fellesgudstjeneste 1. nyttårsdag
Fellesgudstjeneste for menighetene i
Skien, 1.nyttårsdag kl.11.00 i Skien
kirke. Det blir ingen gudstjeneste i
Gjerpen den dagen.
Misjonsfest 29. januar
Gjerpen menighet arrangerer stor misjonsfest på menighetshuset, søndag
29.januar kl.18.00.
Allehelgensdag
På sist allehelgensdag, søndag
6.november, ble navn på avdøde lest
opp i kirken. Vi leser opp alle navn
på de som er gravlagt i Gjerpen.
Pårørende til disse har på forhånd fått
tilsendt innbydelse til konserten fredag
kveld og gudstjenesten søndag formiddag. Siden innbydelsen ble sendt ut i
god tid, kan det forekomme at de som
har gått bort mellom innbydelsen og
6

Allehelgensdag ikke blir lest opp i
kirken dette året, men blir tatt med til
neste år. De er ikke glemt.
Omorganiseringen av diakonien
Søndag 30. oktober ble det avholdt
ekstraordinært årsmøte for diakonien
i Gjerpen Menighet. Dette møtet kom
i stand etter at det ordinære årsmøtet
tidligere i år ønsket en ny og grundigere behandling av et presentert
forslag: Diakonien skulle opphøre som
selvstendig enhet, og menighetens
diakoniutvalg skal i fremtiden ligge
direkte under menighetsrådet og oppnevnes av dette.
Og siste søndag i oktober var altså
den historiske dagen kommet, da
diakonien i Gjerpen skulle ha sitt siste
årsmøte som selvstendig enhet.
Etter en kort orientering og noen praktiske og formelle presiseringer (blant
annet at alle midler som diakonien i
dag rår over, fortsatt skal være “øremerket” til diakonalt arbeid i menigheten), ble det historiske vedtaket gjort
enstemmig.
Fra 1.januar 2006 fremstår diakoniutvalget dermed som et utvalg oppnevnt
av menighetsrådet, mens arbeidsoppgaver og engasjement er det samme
som før.
Romjulskonsert i Gjerpen kirke
Torsdag 29. desember blir det også i
år romjulskonsert i Gjerpen kirke. Den
begynner klokka 19.00. Se også side12.
Godt nytt for Gjerpen

Nye åpningstider på
menighetskontoret.
Fra nyttår av blir det nye åpningstider
på menighetskontoret. Ranveig Moe
har 60% stilling som kontoransatt. Fra
1.januar skal hun ha en del av sin tjeneste på kirkevergens kontor. Vi mister
henne på onsdager og muligens en
torsdag i måneden.
Kontoret vil være åpent for publikum
følgende dager:
Mandag: Stengt
Tirsdag: Kl.10.00-15.00
Onsdag: Kl.10.00-12.00
Torsdag:Kl.09.00-15.00
Fredag: Kl.10.00-12.00

Giro til menighetsbladet
I midten av menighetsbladet ﬁnner
du denne gangen en giro som du kan
benytte hvis du vil støtte utgivelsen av
menighetsbladet du nå holder i hånden.
Det koster å trykke "Godt Nytt for
Gjerpen" og store og små beløp tas
imot met takk.

Nytt menighetsråd fra nyttår
I høst ble det valgt nytt menighetsråd
for Gjerpen.
Det nye rådet ser slik ut:
Kirsti Sørbo,
Astrid Flatin,
Inger Jarinn,
Bjørn Erik Høgseth,
Anne-Marit Bjørnback,
Birger Ingvald Venheim,
Liv Reidun Sølvi Melby,
Bjørnar Andreas Gundersen.
Varamedlemmer:
Grim Jakob Dahl,
Borgny Grini,
Sidsel Beate Kløverød,
Steinar Ballestad
Brit Fjelldalen.
Vi gratulerer med valget og ønsker de
nye menighetsrådsmedlemmene Guds
rike velsignelse i den viktige oppgaven
de har tatt på seg.
tea

Søndagsskolen synger
Andakt
Gang rundt juletreet
Kaker og kaffe
Godtepose til barna

Godt nytt for Gjerpen

Menighetens
juletrefest
fredag 6.januar
kl 18.00 på

Sneltvedt bedehus

Godt Nytt for GJERPEN
Håvundvegen 5, 3715 Skien

E-post: redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Asgeir Høgli
Redaksjon: Thor Egil Abrahamsen
Nils Terje Sneltvedt
Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i januar,
og siste frist for innlevering av stoff er
fredag 6. januar.
Send helst med bilder!
Se også internett: www.gjerpen.no
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Diakoni i Gjerpen - historisk og fremtidsrettet
”Godt Nytt for Gjerpen” tok en prat
med Sverre Norris Olsen, som har
vært aktivt engasjert i diakonien i
Gjerpen i en årrekke, etter det historiske årsmøtet i oktober. Sverre ble
ansatt som diakon av Menighetspleien
i Gjerpen for snart 30 år siden (!) og
sitter i dag som leder av diakoniutvalget:
- Du har gjennom ﬂere årtier stått midt
oppe i det diakonale arbeidet i Gjerpen. Er det vemodig at det nå er slutt
på en lang historie for en selvstendig
diakoniorganisasjon i Gjerpen?
- Nei det vil jeg ikke si. For det første
er det på ingen måte slutt – arbeidet
fortsetter jo som før, med uforminsket
styrke. Og for det andre så skjedde jo
den største endringen i organisering
allerede for ﬂere år siden.
- Hva er det egentlig som blir nytt fra
nyttår?
- Frem til nå har noen av medlemmene i diakoniutvalget blitt oppnevnt
av menighetsrådet mens diakoniens
årsmøte, som vanligvis har vært gjennomført som et ”møte i møtet” under
menighetens årsmøte, har valgt noen
medlemmer.
Det nye nå er at menighetsrådet skal
oppnevne alle medlemmene i diakoniutvalget. Ut over dette er det egentlig
ikke noen store forskjeller.
- Hvordan oppfatter du diakoniens stilling i Gjerpen i dag?
8

- Jeg tror jeg kan si at vi har et relativt
godt utbygd arbeid for eldre og etterlatte, mens jeg er noe mer usikker
på om vi klarer å dekke behovene
innenfor andre aldersgrupper.
Det er viktige ugjorte oppgaver både
innenfor ungdomsarbeid og når det
gjelder tilbud til unge familier.
- Hva kan diakonien bidra med i disse
sammenhengene?
- Først og fremst å drive forebyggende
arbeid, men det er selvfølgelig også
enkeltproblemstillinger som fortjener
oppmerksomhet.
- Hvilke ressurser rår diakonien over
med tanke på å etablere eller utvide
slikt arbeid?
- Vi har som sagt et godt arbeid i gang
allerede, særlig blant eldre. Mye er av
det vi vil kalle fellesskapsbyggende
karakter.
Vi har en diakon i halv stilling, og det
er også mange frivillige medarbeidere. Medlemmer i diakoniutvalget,
besøkstjeneste, blomsterutdeling og
praktiske medhjelpere i forbindelse
med avvikling av formiddagstreff er
viktige brikker. Mange bidrar også
med forbønn.
Men vi er selvfølgelig også avhengig
av de mange som bidrar med økonomisk støtte. Vi er helt avhengig av
frivillige gaver for å kunne drive det
arbeidet vi gjør. Og skal vi kunne utvide virksomheten til nye felter, trengs
Godt nytt for Gjerpen

det nok ennå ﬂere til å dele på oppgavene innenfor alle disse områdene.
- Ser diakoniutvalget det som en del av
sin oppgave å spre ”diakonale holdninger” i menigheten?
- Ja, absolutt. Blant annet tror vi at
fellesskapsbyggende tiltak viktige.
For eksempel forsøker vi å presentere
høstmarkedet som noe mer enn en
salgsmesse. Det er en trivelig møteplass for ung og gammel. Det samme
gjelder i forbindelse med den årvisse
”eldregudstjenesten”, treff for gullkonﬁrmanter, kirkebakkekaffe og enkelte
andre arrangementer.
- Kan du si litt mer konkret om hvilke
tiltak du mener det kunne vært behov
for?
- Egentlig synes jeg det er litt vanskelig. Det er alltid et dilemma om vi skal
forsøke å skaffe ressursene først, og så
presentere tjenestene, eller om vi også
skal presentere visjoner om aktuelle
tjenester og tilbud uten å ha forsikret
oss om at nødvendige ressurser kan
skaffes til veie.
Men barnevaktordning for aleneforeldre og annen avlastning ville det
sikkert være behov for. Det er ganske
mange som har store daglige omsorgsoppgaver som kunne ha behov for å
komme seg ut en kveld av og til.
- Du arbeider selv i kommunens hjemmetjeneste – er ikke avlastning en
offentlig oppgave?
- Jo, det er jo selvfølgelig det også.
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Men de offentlige tilbudene vil fort
måtte konsentrere seg om større ”prosjekter”. Og alle vet jo hvordan det er
med kommuneøkonomien. Offentlige
tilbud må aldri bli en sovepute som
hindrer oss i å leve ut kristen nestekjærlighet eller vise diakonal omsorg.

Sverre Olsen
- Hva vil du da si blir viktigst for frivillige diakoniarbeidere, forebygging
eller brannslokking?
- Jeg tenker vel nærmest som Ole
Brumm: ”Ja, takk, begge deler”.
Det er alltid oppgaver for dem som
vil bruke litt av sin fritid i tjeneste for
andre.
- Hvor kan gjerpensfolk henvende seg,
hvis de kunne tenke seg å bidra med
en liten innsats på dette området?
- Det mest naturlige vil vel for de
ﬂeste være å ringe menighetskontoret,
og gjerne snakke med diakonen.
ah
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Telefon 35 90 50 20 –Telefax 35 90 50 30

Jan Eriks Transport
v/Jan Erik Grini. 3716 Skien
Tlf. 35 52 41 29 – 94 18 34 15

• Skapbil m/løftelem • Flytting
• Oppdrag for private

Bergsland 12 C, 3716 Skien
Tlf. 35 52 20 16 – Fax 35 52 20 30

Alt i syke- og helseprodukter
Snipetorpgaten 3, 3715 Skien, Tlf.: 35 52 32 78

Opelforhandler i Telemark

AS MOBILE
Wergelandsgate 1, 3724 Skien
Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01

DagligData as
Risingvn. 2, 3716 Skien
Tlf. 35 59 14 30 - Faks 35 59 14 31

Kommunikasjon med tegn!
Besøk oss på internett:
www.dagligdata.no

Graving – Transport
Fjellsprenging
BEGRAVELSESBYRÅ
Skien tlf. 35 54 17 17
Hele døgnet

Gravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 29 – Mob 944 83 721

GRAVMONUMENTER

Telemarksv.30, 3734 Skien
Telefon : 35 53 91 19
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Nylende Byggsenter AS

Gjerpensgt. 3, 3716 Skien
Tlf. 35 90 54 20 - Fax 35 90 54 21

Statoil Service Nylende
Skien – Telefon 35 52 19 30

Rising Gård. Luksefjellveien 30
Innringing fra kl. 08.00-10.00
på tlf.: 35 52 64 15 (timebestilling)

Trenger du hjelp til maten?
Rektor Ørnsgt. 16, 3717 Skien

Vakttelefon 35 52 49 00
Tov Flatin
Knut Aas
Jan Alfsen
Jon R. Lassen
Frid Alfsen

91 18 66 12
90 67 07 26
91 71 87 90
95 22 40 77
90 78 33 69

Byråtjenester i hele Grenland
Hydro Texaco Wattenberg

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

RISING
Telefon 35 90 58 20

O W GUNDERSEN

DØGNÅPENT

eftf as

Telefon 35 52 30 20

Damekonfeksjon

Blomquist på Lie AS

El-installatør og forretning
Liegaten Skien, Tlf. 35 52 28 12

Kristian Fjose. Urmaker

Luksefjellv. 236, 3721 Skien
Tlf. 35 59 05 79

Løvenskiold Fossum

Skogbruk – Kraftverk
Hovedkontor tlf. 35 50 43 50
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Telefon 35 52 07 61

Kervel Fabrikken

Håvundveien 278, Skien

Århus Fotklinikk

Ingunn Dale Lauritsen
Århusveien 224, 3721 Skien
Tlf. 35 53 23 06 Mob. 958 86 850

Den sorte og hvite illustrasjonen på forsida av
bladet er et "pictogram" som er gjengitt med
tillatelse fra GDF Pictogrammer AS.
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En julevandring i Guds hus

En keiserkledd sokneprest Thor Egil
"Augustus" Abrahamsen, klar til kirkevandring med barna i Gjerpen kirke.

1. og 2. klassinger fra Venstøp, Sneltvedt og Gjerpen barneskoler inviteres
til julevandring i Gjerpen kirke
Dette er et populært tilbud som alle
skoler har takket ja til. Prester, diakon
og organist deltar i julevandringen og
loser barna igjennom julens hendelser.
Barna får roller som Josef og Maria
– gjetere, vismenn og andre personer
som vi kjenner fra juleevangeliet.
Dette er en ﬁn måte å gi kunnskap om
julens budskap. Vandringen ender opp
ved krybben som alltid står i koret
i kirken. De kjente julesangene blir
sunget og vandringen gir barna en ﬁn
førjulsopplevelse. Julen er mer enn gaver og nisser. Julens egentlige budskap
står i sentrum denne dagen.
nts

Romjulskonsert i Gjerpen kirke 29. desember

Med fred i samvittighet,
rolig og glad,
og takk i et hjerte
som synger sitt kvad
forsterkes min lykke,
forsøtes min kval.

Ny julehøytid og ny romjulskonsert! Som vanlig 29. desember. – og
som vanlig med unge musikere fra
Grenlandsdistriktet i hovedrollene
sammen med vårt eget kammerkor.
Denne gang har vi gleden av å høre
igjen sangerne Cecilie Rønning og
Arild Bakke, begge med virtuos
musikk av de store klassikerne J.S
Bach og W.A.Mozart.
Viktige medspillere er også kveldens
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instrumentalsolister, Gunvor Opheim
på obo og Brynjar Bilsbak på ﬁolin.
Årets konsert byr på utdrag fra
”Vesperae solennes de Domenica”, av
W. A. Mozart og utdrag fra kantater
av J.S.Bach, - der sitatet ovenfra er
hentet. Vi kan kanskje trekke litt på
smilebåndet av de svulstige vendingene i språkbruken på 1700 – tallet,
men inderligheten er alvorlig ment,
og sammen med storslagen musikk
blir det – forhåpentligvis – en kveld
med mye lovsang og gode tekster til
ettertanke.
Konserten begynner kl. 19.00 og er
støttet av Skien kommune og Telemar
kkonserter.
kmf

Godt nytt for Gjerpen

Takk til konﬁrmantaksjonen!

Tirsdag 1. november var konﬁrmantene våre ute på en innsamlingsaksjon.
Målet for aksjonen var å støtte en videregående skole i Kongo, Brazzaville.
I løpet av et par små timer klarte de å
samle inn 24.300 kroner. Flott innsats!
Mange skoler i Skien er med i et samarbeidsprosjekt med skoler i Kongo,
bl.a. Venstøp og Sneltvedt skoler. Vi
har hatt utveksling av lærere, og for to
år siden var Noel Mpiere her Skien i
et år. Da han kom hjem, fortsatte han
i sin jobb som lærer, men på fritiden
startet han en videregående skole for
fattige ungdommer.
Jeg var i Kongo på besøk på våre
vennskapsskoler i februar, og vi besøkte også Noel og hans skole. Det var
fattigslige forhold, men studenter og
lærere var veldig ivrige og hadde stor
tro på at det skulle gå.
Vel hjemme igjen fortalte jeg Geir

Godt nytt for Gjerpen

Bekkevold om turen, og han spurte
med en gang om konﬁrmantene i
Gjerpen kunne gjøre noe for SPEECH,
som skolen heter.
Nå er pengene overført til Kongo, og
Noel skriver dette i en hilsen til Gjerpen menighet:
Det er store glede for meg og
elevene ikke glemte laerene i
SPEECH å høre at dere har samle
for SPEECH. ÆRE vår GUD.
Jeg tror nå forst vi skal bygge to
andre klasserom. Etterpaa vi skal
kjøpe benk og bøker for elevene
fordi de ﬂeste barna sitte på jord,
etterpå vi skal sende til dere bilder til
disse klasserommene og referat med
andre tingene vi kan gjøre hvis det
bli resten pengene.
Til slutt jeg onsker alt Godt til alle
i Gjerpen kirken og Gud velsigner
dere og Pastor. Det er godt nytt for
elevene, oss og foreldrene.

Steinar Lund
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Formiddagstreff - våren 2006

Formiddagstreffene på menighetshuset er et godt møtested.
Tidspunktet er kl.10.30. Til våren har vi satt opp disse dagene:
4. januar:
1.februar
1.mars.
29.mars
26.april
24.mai
14.juni

”Juletreff” v/sokneprest og diakon.
Frelsesarmeen i Skien besøker oss.
Solveig Flugstad og Velferdskoret
Sokneprest Leif Isaksen og Stormkoret kommer.
Marta Irene Eriksrød taler.
Eldregudstjeneste i kirken kl.16.30 med påfølgende
kveldsmat på menighetshuset. Aas musikkforening.
Siste møte før ferien. Diakonen m.ﬂ.

Velkommen til formiddagstreff!
Ikke for julenissen

Hvis du lurer på om det er en feil, eller
hvorfor det har sneket seg inn et rødt
felt mellom forsidas lilla adventsfarge
og hvite julefestfarge, så er det ikke til
ære for julenissen.
Det er fordi også kjærlighetens og
blodets røde farge har sin dag i kirken i
løpet av jula, nemlig andre juledag.
Dette er Stefanusdagen eller martyrdagen.
Så midt i juleidyllen blir vi også minnet
på "den virkelige verden"....

Slekters gang (forts.)
Døde i Luksefjell
Erling Høgli f.1926
Vigde i Gjerpen
Ingerid Baksaas Aasen
og Thomas Ødegaard
Birthe Svendsen
og Atle Larsen
Cecilie Thorkildsen
og Haakon Syvertsen
Vigde i Luksefjell
Vibecke Wang Grinilia
og Jan Berge

En velsignet julehøytid
og et Godt nytt År
ønskes dere alle!
Redaksjonen
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Godt nytt for Gjerpen

Slekters gang

 VIKTIGE TELEFONER

Døpte i Gjerpen
Frida Braathen
Ingerid Watland Bjørnsen
Leona Teigland Ryding
Stine Margrethe Toreskaas Skau
Sol Melhus Aarrestad
Ida Elena Berge Johnsen
Tuva Brynhildsen Fink
Soﬁe Haugan Thorsnes (Skien)
Pia Helene Svenni (Borgestad)
Camilla Khoury Vaa
Edle Sandbakk Brækken
Celina Andrea Tveit
Mikkel Friis Nielsen
Torkil Amlie Amundsen
Gustav Gustavsen Thygesen
(Luksefjell)
Christer Aleksander Kaspersen
Noah Nikolai Folvik
Noah Herrefoss
Felix Marshall Thorkildsen
Joachim Lia-Milekåsa

GJERPEN MENIGHETSKONTOR
Kontoret er åpent:
Mandag – torsdag kl. 08.30 - 15.00.
Fredag kl. 10.00 - 12.00.
Tlf. 35 52 46 10 – Fax 35 52 49 07

Døde i Gjerpen
Randi Maria Holtskog f.1922
(Johannes)
Anne Kjærnem f.1917
Grethe Hylland f.1948
Liv Nøklegård f.1914
Lilli Løberg f.1917
Aase Synnøve Nilsen f.1921 (Nordre)
Gyrid Berge f.1909
Borghild Aakre f.1928
Karl O. Eriksrød f.1911
Per- Arne Mayer f.1970
Oddvar Dalene f.1949
Halvor W Aas f.1924
Roald Holt f.1932
Ole Bjørn Andengaard f.1940
Erik Stensrød f.1929

Godt nytt for Gjerpen

Sekretær: Ranveig Moe
og Marit Gundersen
Kirketjener: Thore Elverhøy
Mobiltlf. 40 40 65 67
Kantor: Kjell M. Frigstad
Tlf. privat 35 54 63 19
Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen
Tlf. privat 35 52 16 44 / 91 69 47 41
Kapellan: Svein Lindebø
Tlf. privat 97 18 50 48
Soknediakon: Torbjørn Evensen
Tlf. privat 35 59 32 81
Formann i menighetsrådet:
Jan Sørbø
Tlf. privat 35 53 21 82
Viktige gironummer:
Diakonien: 2610.50.03071
Menighetsbladet: 2610.26.06174
Misjonsprosjekt og øvrig
menighetsarbeid: 2610.50.37251
UTLEIE AV LOKALER I
MENIGHETSHUSET
Kontakt: Grethe og Bjørn Solbakken
Telefon 35 59 01 69
VALEBØ KAPELL
Kirketjener: Kristian Lunde
Telefon 35 54 48 36
Organist: Lise Vittersø
Telefon 35 59 33 69
LUKSEFJELL KAPELL
Kirketjener: Geir Åge Ballestad
Telefon 35 52 25 37
Organist: Nils Terje Sneltvedt
Telefon 35 52 93 53
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Det nye Fadervår
Nå er den nye oversettelsen av Det
nye Testamentet ferdig. Den ble
presentert 1. søndag i advent og skal
etter hvert bli tatt i bruk i kirkene,
også her hos oss.
Språk er alltid i utvikling. Skal
Bibelen tale til nye generasjoner, må
den ha et språk som vi forstår.
Eldre mennesker kan selvfølgelig gjerne holde seg til den
bibeloversettelsen de har blitt glad
i, men for yngre mennesker vil den
nye oversettelsen ganske sikkert bli
kjærkommen.
Til høyre kan du lese Fadervår i sin
nye språkdrakt:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød
Og tilgi oss vår skyld,
Slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelser,
Men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
Og makten og æren i evighet.
Amen.

Og så lar vi en glad gjeng
av årets konﬁrmanter
ønske deg velkommen til kirke!

J. P. Johansen as, Trykkerigården – Skien

