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V ommen til årets pinsenummer av "Godt Nytt for GJERPEN".
Velk
Bildet ovenfor ble tatt på vårens "menighetstur" til Madagaskar. Et land hvor
kristen misjon i over 150 år har bidratt til å bygge opp en levende kirke i et
av verdens fattigste land
land.
I pinsen blir vi minnet om at vi er en del av den store, verdensvide kirken, og
at evangeliet om den treenige Gud skal nå ut til nye folk og generasjoner over
den vide jord - men også her i Gjerpen!
Inne i bladet ﬁnner du glimt fra ulike deler av menighetsarbeidet i Gjerpen.
Kom og bli med du også!
God pinse!
ah

PREKENLISTER
Gjerpen kirke:
27.mai
Pinsedag
3.juni
3.juni
10.juni
17.juni
24.juni
1.juli
8.juli
15.juli
22.juli
29.juli
5.august
12.august
19.august
26.august
2. sept.
9. sept.
16. sept.

kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer: Israelsmisjonen.
Dale Mannskor.
Treenighetss.kl.11.00 Jubileumsgudstjeneste i Borgestad.
Treenighetss.kl.19.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer: Gjerpen menighet.
2.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Offer: Simentreffene og Alf.
3.s.e.pinse kl.11.00 Bekkevold. Dåp. Offer: Gjerpen menighet.
4.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer: Misjonsprosjektet
5.s.e.pinse
Ingen gudstjeneste.
6.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer:Gjerpen menighet.
7.s.e.pinse
Ingen gudstjeneste.
8.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Offer: IKO.
9.s.e.pinse Olsok
Ingen gudstjeneste.
10.s.e.pinse kl.11.00 Bekkevold. Dåp. Offer: Diakoniarbeidet.
11.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer:Gjerpen menighet.
12.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer:Høgskolen i Staffeldtsg.
13.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Offer: Gjerpen menighet.
14.s.e.pinse kl.11.00 Fjordglimt. Abrahamsen. Nattverd.
Offer: Misjonsprosjektet.
15.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Dåp.
16.s.e.pinse kl.11.00 Familiegudstjeneste. Abrahamsen. 4-årsbok.
Sneltvedt Gospelkids

Valebø kirke:
15.juli
7.s.e.pinse kl.18.00 Lindebø. Kirkekaffe.
2. sept. 14.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø.
Luksefjell kirke:
10.juni
2.s.e.pinse

kl.11.00 Jan Aasland. Slektstreff.

Vealøskapellet:
Siste sportsandakt før sommerferien holdes søndag 3. juni kl.12.00.
Dette blir en temagudstjeneste om "Tro og natur" med professor Notto Thelle.
Denne søndagen arrangeres det også en felles vandring fra Lensmannsseter kl. 10.00,
i samarbeid med Grenland Kirkeakademi.
Fra september er det igjen sportsandakt på Vealøskapellet hver søndag kl. 12.00
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Godt nytt for Gjerpen

Jeg tror på Den hellige ånd

Det er godt å si det: Jeg tror på Den
hellige ånd.
Midt i en verden der kjøpekraft synes
å være viktigere enn åndskraft¸ der
penger og pengers makt synes enerådende; der vi som små mennesker
ofte føler oss hjelpeløse og maktesløse
i det store spillet. I denne verden er
det godt å tro at ånd virkelig er. Og
at Gud sendte sin Ånd til verden for
å gjøre noe godt i oss mennesker og
gjennom oss mennesker. Dette er det
håp i.
Åndens frukter er kjærlighet, glede,
fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet, selvbeherskelse. Slik skriver Paulus i brevet til
Galaterne.
Ingen av disse fruktene kan vi kjøpe
i butikken. Men alt sammen vokser
fram av Guds gode Ånd i menneskers
liv. Dette er noe som gjør livet rikere
for den enkelte, som gjør forholdene
bedre mellom mennesker. Og dette er
noe som er virkelig.
Jo, det er godt å si det – jeg tror på
Den hellige ånd.

11.februar 1990 skjedde noe i SørAfrika som forvandlet hele landet. Den
dagen ble Nelson Mandela løslatt etter
27 år i hardt fengsel. Hans motstandere hadde på alle måter søkt å knekke
han. Men han ble ikke knekket. Han
hadde mange menneskelige grunner til
å komme ut for å hevne seg, ta igjen
for all den overlast han hadde gjennomgått. Men han forbløffet en hel
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verden ved å komme ut fylt av en ånd
og et ønske om å forsone dem som
var blitt fremmedgjort for hverandre
på grunn av apartheid og rasismens
urettferdighet og smerte. Han var selv
en levendegjørelse av forsoning og tilgivelse. I hans mildhet lå det en enorm
styrke, en ånd, som ﬁkk motstandere
til å legge ned våpnene, til å rekke ut
hender og søke sammen. Blodbadet
mange hadde ventet seg, kom ikke.
Forsoning kom i stedet.
Jo, det er godt at Den hellige ånd ﬁnnes.
Gud ga oss ikke en Ånd som gjør motløs, skriver Paulus til sin unge venn
Timoteus, men en Ånd som gir kraft,
kjærlighet og sindighet.
Det er godt å se slike åndskjemper
som Nelson Mandela. Men også i våre
enkle liv, og i våre relasjoner i hjem og
nabolag, vil Guds ånd skape forsoning,
kjærlighet, glede og fred. Det skjer
når vi sier vårt ja til Gud, og åpner oss
for hans Ånd.
Gud sendte sin Ånd til verden for å
gjøre noe godt i oss og gjennom oss
mennesker. Han velsigner oss for at vi
skal bli til velsignelse.
Tenk om et menneske en dag takker
sin Gud for at du er til. Da er vel livets
mening oppfylt. Kan du ønske deg noe
mer.
Jo, det er godt å si det: Jeg tror på Den
hellige ånd
God pinse!

Kjell A.Rugkåsa
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Hatten av for Gjerpen menighetsring nr.2
På 50- og 60-tallet ble det bygd nye
boliger fra Lagmannshøgda og sørover
langs Håvunddveien. Mange unge
familier med barn ﬂyttet hit.
Det var bruk for et menighetshus der
barn, unge og voksne kunne samles.
Lenge før huset ble bygd i 1969 var
det arbeid i gang for å reise kapital til
bygging og drift av huset. Ikke minst
var kvinnene var aktive gjennom
totalt 5 menighetsringer.
Agnes Lura, som kom til Gjerpen i
1947, var en av initiativtakerne til
menighetsringene.
Den 27.mars 1960 innbød hun ”noen
damer for å snakke om og danne menighetsringer rundt i Gjerpen”…, leser
vi i protokollen fra den gang.
På et møte i prestegården i april
samme år, ble det dannet 5 menighetsringer. Senere kom det en til. Det
var 3 ringer på Lagmannshøgda, 1
på Rising, 1 på Grini og 1 på Nordre
Frogner.
Av alle de 6 ringene som ble dannet,
er det nå bare én ring igjen: ”Gjerpen
menighetsring nr.2”
Vi besøkte ring nr.2 i vinter. Ringen
består av 7 godt voksne damer. Praten
går lett rundt kaffebordet:
- Det første møtet i ringen ble holdt
13.mai 1960 hos fru Forsbakk. Der ble
det bestemt at vi skulle samles andre
torsdag hver måned. Møtene skulle
gå på omgang i hjemmene. Det skulle
serveres kaffe til medbragt mat, ”kun
1 slags kake skal serveres av vertin-
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nen…”
-Det ble videre bestemt at medlemmene skulle bare gi kr.2.- til utlodningen
på møtene.
På første møte kom det 11 stykker og
det kom derfor inn kr.22.- som ble satt
inn Gjerpen spareban.
-De første årene ble det holdt en stor
basar til inntekt for menighetshuset. Et
år loddet vi ut en bil som for øvrig ble
vunnet av klokkeren i Skien.
-Astrid Tvedten, som døde i fjor, var
primus motor for vår ring i mange år.
Foruten møtene rundt om i hjemme,
var vi ofte på turer opp til hytta
hennes. Slik ble vi knyttet sammen.
Ringen har ikke bare gitt penger til
menighetshuset, men har betydd ganske mye for oss sosialt. Vi har vært
sammen i snart 50 år og akter ikke å gi
oss ennå!
Gjerpen menighetsring nr.2 fortjener
virkelig en stor takk for trofast innsats
gjennom alle disse årene!
Tea.

I vår elektroniske tidsalder
har bildet av de driftige
damene i menighetsring nr. 2
dessverre "gått seg bort" på
veien til trykken. Vi håper det
dukker opp til neste nummer...
red.
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Åpent lekested på Sneltvedt

Hver onsdag, vår og høst, har barn
og mødre (og fedre) vært samlet til
”Åpent lekested” på Sneltvedt bedehus. Samligene har fri lek, samlingsstund og matpakkespising. Saft
eller melk til barna og kaffe/te til de
voksne. En eller to ganger i halvåret
kommer en av prestene på besøk og
forteller fra Bibelen.
Før påske var soknepresten innom og
fortalte om påsken.
Barna fulgte godt med og mange visste godt hva påsken betydde.

Utleie av Menighetshuset:

Benytt våre trivelige lokaler til møter,
fester, bursdager, konﬁrmasjon mm.
Priseks.: Peisestua m/ kjøkken kr. 700
Storsalen m/ kjøkken kr. 1100.
Prisene dekker renhold og oppvask.
Bestill huset hos: Grethe og Bjørn
Solbakken, Telefon 35 59 01 69.

La oss be for
- dem som ikke synes de hører hjemme i kirken
- de som føler seg sviktet eller savner støtte i motgang
- alle som ønsker seg ﬂere venner

Godt nytt for Gjerpen
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Oppslagstavla
Borgestad kirke,
100 år
Søndag 3.juli blir det
stor festgudstjeneste
i Borgestad for å
markere at kirken i år
fyller 100 år. Biskop Olav Skjevesland
taler ved gudstjenesten.
Det var Gunnar Knutsen som i sin tid
ﬁkk reist kirken. Han hadde midler og
syn for kirkesaken. Det var dessuten
et sterkt ønske fra hans datter, Gudrun,
som døde ganske ung av tuberkulose.
Den dag i dag henger det et stort bilde
i sakristiet av Gudrun på sykeseng.
I anledning jubiléet er kirken blitt pusset opp både utvendig og innvendig.
Vi gratulerer Borgestad menighet med
jubiléet og oppfordrer alle i Gjerpen til
å delta i gudstjenesten. Vi legger vår
egen gudstjeneste til kvelden denne
søndagen.

Luksefjell kapell planlegger jubileum
Gjerpen menighetsråd har oppnevnt en
komité som skal forberede 150-årsfeiringen av Luksefjell kapell. 3. november er selve jubileumsdagen, men mye
taler for at vi bør markere jubiléet en
sommersøndag. Komitéen består av:
Gry Ballestad, Liv Jorånn Høgseth,
...og soknepresten.
Kirkekaffe på Sneltvedt
I sommerhalvåret, mai-september, har
vi kaffe, saft og kjeks hver søndag på
kirkebakken.
Søndag 24.juni gjør vi litt mer utav
det. Da ønsker Astrid og Geir Flatin
oss velkomne til kirkekaffe hjemme
hos seg etter gudstjenesten i kirken. Vi
tar et lite forbehold om været.
Anonym gave til Gjerpen menighet
Gjerpen menighet mottok i vinter en
anomym gave på kr.80.000.- Det var
ikke knyttet noen betingelser til gaven.
Menighetsrådet har vedtatt å øremerke
midlene til lønn til barne- og ungdomsarbeider.
Menighetsrådet vil på denne måten få
takke for gaven!
Planer om ”babytrall” til høsten.
I vinter arrangerte vi babytrall på
Menighetshuset for de minste barna.
Judith Omland var ansvarlig for opplegget og vi har fått gode tilbakemeldinger. Dette semesteret har Judith hatt
fødselspermisjon. Vi har vært i kontakt
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med Judith og vil gjerne engasjere henne på nytt fra høsten av. Denne gangen
vil vi sette deltakeravgiften til kr.200.-.
Med en så lav pris regner vi med at det
vil melde seg mange til babytrall. Vi
kommer tilbake med mer informasjon
i neste menighetsblad som kommer i
august/september.

Kirkekaffe på Valebø
Det har etter hvert blitt en tradisjon i
Valebø med ettermiddagsgudstjeneste
og kirkekaffe en søndag i juli. I år blir
det 15. juli. Vi håper både fastboende
og tilreisende vil ﬁnne veien til kirken
denne ettermiddagen.
Billedtekst: Det er alltid trivelig å slå
av en prat på kirkebakken etter gudstjenesten.
T
Trim
med menighetsbladet!
Gjerpen menighet er delt opp i over
40 ruter med hvert sitt "bladbud". Nå
har en av "rutene" blitt ledig, og hvis
du kan tenke deg en liten trimtur ca.
annenhver måned for å dele ut "Godt
Nytt for Gjerpen" i postkassene innen-
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for et begrenset område, er det ﬁnt hvis
du tar kontakt med menighetskontoret.
Vi trenger møbler til våpenhuset!
Våpenhuset er det første som
møter oss når vi kommer til kirken.
Menighetsrådet har lenge ønsket å få
en mer hensiktsmessig møblering av
våpenhuset som står i stil med resten
av bygget.
Nå har biskop og riksantikvar godkjent
tegninger til nye møbler.
På nordveggen, den vi ser mot når vi
kommer inn døren, vil vi plassere et
smalt bord til blomster og lys. Over
dette vil vi henge det glassmaleriet
som ble skadet og restaurert under
brannen.
På veggen til venstre, under vinduet,
vil vi plassere et lengre bord eller benk
med en smal tavle over. Her vil det bli
plass for oppslag, kunngjøringen, brosjyrer, menighetsblad og annet informasjonsmateriale.
Møblene skal lages i eik og brunbeises.
Utgiftene vil komme på noe i overkant
av 30.000.- kroner. Vi er så frimodige
at vi oppfordrer leserne til å hjelpe oss
med å innrede våpenhuset.
Bidrag kan sendes til giro
2610.26.06175, Gjerpen menighet,
Håvundveien 5, 3715 Skien.
Merk gjerne talongen: ”Våpenhus”.
På forhånd takk.

God sommer !
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Den store Madagaskarturen
Grytidlig onsdag morgen, 11.april
dro vi fra Gardermoen med kurs for
Antananarivo på Madagaskar. ”Vi”
var en gruppe på 18 fra Gjerpen,
Borgestad, Bamble, Porsgrunn og ﬂere
andre menigheter.
Madagaskar har vært drømmen for
mange av oss. Helt fra barnsben av
har vi hørt om øya og sett spennende
lysbilder fra hjemvendte misjonærer. Det har stått en egen glans av
”Solskinnsøya” som ligger som en
bølgebryter mot det Indiske hav, øst
for det egentlige Afrika.
De først som kom til Madagaskar kom
sjøveien fra Indonesia og Malaysia.
Mange av dem har derfor klare asiatiske trekk. Kunsten å dyrke ris tok
trolig med seg herfra. Enkelte steder
på Madagasker kan en føle seg hensatt
til Indokina.
Øya ble befolket så sent som for 2000
år siden og folketallet er i dag på vel
18 millioner, men folketallet stiger så
rask at de har trolig kommet ut av tellingen.
Kristne misjonærer kom til
Madagaskar på 1830-tallet. De første norske misjonærene startet opp
virksomheten sør i landet i 1867 på
et sted som heter Betafo like nord for
Antsirabé som ble grunnlagt av en
norsk misjonær. Antsirabé er i dag en
av Madagaskars største byer med nær
200.000 innbyggere.
Grunnen til at vi ville besøke øya var
at vi ville gå i misjonens fotspor og se
resultat av snart 150 års virksomhet.
Gjerpen menighet har dessuten hatt
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utsendinger på Madagaskar og vi har
i ﬂere år støttet et diakonalt ungdomssenter på Antsirabé.
Etter en samlet ﬂytid på godt over 12
timer, landet vi i Antananarivo nærmere midnatt samme dag som vi dro
hjemmefra.
Inntrykkene var overveldende. En
fantastisk og storslått natur. Mektige
fjellkjeder. Endeløse høysletter. Frodig
vegetasjon. Hvite strender og grunne
laguner. Tropenetter under en sydlig
stjernehimmel. Fremmede lukter og
lyder.
Og alle menneskene. Smilende, vennlige, vakre. Og nesten alle fattige.
Madagaskar hører med blant de 10 fattigste land i verden. 80 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen
som er 1 dollar pr. dag.
Ikke rart at vi møtte mange tiggere og
selgere. De fulgte etter oss i gatene,
svermet om oss på stranden og sto på
vakt utenfor hotellene.
Plutselig forsto vi hvor ufattelig rike
og privilegerte vi er i Norge hvor alt
fungerer. Etter å ha humpet seg fram
25 km på 2,5 timer skal jeg aldri mer
klage på veistandarden i Telemark!
Fikk vi se det vi var ute etter?
Vi ﬁkk se resultatet av misjonsarbeidet. Den kristne kirke på Madagaskar
vokser raskt. Nå er nesten 50% av
alle gassere døpt og ukentlig dannes
det nye menigheter. Misjonen bygde
kirker, skoler, sykehus, spedalskekolonier, døveskoler og mye mer. Nå har
den nasjonale lutherske kirken, FLM,
overtatt det meste av dette. Kirkene på
Godt nytt for Gjerpen

Gruppen fra Gjerpen sammen med noen av brukerne
utenfor det diakonale ungdomssenteret i Antsirabé.

Madagaskar driver et omfattende sosialt arbeid. Vi ble svært imponert over
det arbeidet kirkene driver.
Men kirkene på Madagaskar er fattig
og trenger fortsatt hjelp utenfra.
Det er her Gjerpen menighet kommer
inn. Vi støtter et diakonalt ungdomssenter i Ansirabé.
Senteret ble bygd ved hjelp av Noradmidler, men etter at Norad trakk seg
ut av driften i 2004, har misjonen
fått ansvar for driften. Her i Gjerpen
har vi forpliktet oss på å samle inn
kr.40.000.- til dette prosjektet hvert år.
Mange unge, ikke minst enslige
mødre, har fått hjelp til en yrkesutdannelse og å ﬁnne seg arbeid. Senteret
har egen barnehage som tar vare på
barna.
Noen av pengene våre blir også brukt
til drift av en fattigskole som ligger
Godt nytt for Gjerpen

vegg i vegg med senteret. Den ledes
av den norske misjonæren, Laila
Tjøstheim. Her får barn fra slummen
gratis skolegang. Å kunne lese og
skrive er en forutsetning for å komme
vekk fra slummen.
Selv om vi ﬁkk se mye fattigdom,
virket ikke situasjonen håpløs. Særlig
ikke for menighetetene. Tusen på tusen
fylte de store kirkene ﬂere ganger hver
søndag, og den ﬂerstemte salmesangen
bar bud om en stor rikdom midt i fattigdommen.
tea

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300

eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no
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Ønsker du eller ditt ﬁrma
en annonse i "Godt nytt for Gjerpen" ?
Ta kontakt med menighetskontoret !

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

Peis og ﬂisarbeider

Tlf: 35 59 04 11 - Mob: 95 84 53 60

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

Telemark

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?

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

RISING
Telefon 35 90 58 20

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

O W GUNDERSEN
eftf as

Damekonfeksjon
Telefon 35 52 07 61

Løvenskiold Fossum

Skogbruk – Kraftverk
Hovedkontor tlf. 35 50 43 50

Kervel Fabrikken

Håvundveien 278, Skien

Århus Fotklinikk

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

Godt nytt for Gjerpen

Hydro Texaco Wattenberg

DØGNÅPENT
Telefon 35 52 30 20
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Vedsalg

Vellykket påskeverksted

for

Vi er en mannsgruppe som møtes 2 - 3
ganger i semesteret til hyggelig sosialt
samvær og så gir vi litt penger til
Kirkens Nødhjelp. Kjell Rugkåsa tok
initiativ til denne gruppa. Han hadde
vært på besøk i Etiopia. Der så han
hvor viktig det var at landsbyene ﬁkk
rent drikkevann. Vi har derfor samlet
inn penger til slike brønnprosjekter.
For å gi et ekstra løft i dette arbeide
er det noen av oss som nå har sagt ja
til å hogge noen store trær som sto sør
for Odds fotballbane. Disse trærne ble
plantet under krigen og var kjempestore så det ble masse ved. Nå vil vi selge
veden til inntekt for vannprosjektet.

Vil du støtte Kirkens Nødhjelp ved å
kjøpe veden vår? Ta kontakt med:
Gunnleik & Kirsten Lofthus, Landstadsgt
N 54, tlf. 35 52 33 63 eller Håkon Vold
tlf. 35 52 48 16.
Pris pr. sekk (60 l.) kr. 60,- kr. 40,Kan også hentes i tilhenger ca kr. 400,Vi kjører ut etter bestilling.
Inntektene går til et vannprosjekt i Etiopia.
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Lørdag før palmesøndag innbød vi
barn og foreldre til påskeverksted på
menighetshuset.
Det kom 20-25 barn pluss en del
voksne. Sammen malte vi egg, laget
påskekort og et ﬂott påskelandskap.
Eggene ble hengt opp på et lite bjørketre inne i kirken. Påskelandskapet
ble forsiktig fraktet bort til kirken og
plassert i våpenhuset . Her sto det
under hele påskefeiringen. Her var
scener fra Jesu inntog i Jerusalem, de
tre korsene var på plass og selvsagt
den tomme grav.
Bildene viser noen av barna foran
påskelandskapet og soknepresten
i dyp konsentrasjon sammen med
ivrige hjelpere.
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Menighets-weekend til FJORDGLIMT
1.-2. september
Dette blir den fjerde årlige weekenden
vi har på Fjordglimt. De første 3 åra
har det vært fra fredag til søndag. I år
prøver vi oss med en kortere tur; fra
lørdag til søndag, i håp om å få med
enda ﬂere.
Motto i år er:
Smak og kjenn at Herren er god…
Av programmet kan vi nevne bibeltime v/Thor Egil Abrahamsen, barnetime og ”ungdomstime” (skillet går
mellom 3. og 4. klasse) v/Karin Fjose
Olsen, misjonstime v/Madagaskarteamet, festmiddag, underholdning
med utlodning og spillekveld for de
eldste barna. Det blir også mange
aktiviteter å velge mellom på lørdag,
som ”først til 50”, boccia, trial, fotball,
ﬁsking, gå tur, bade,…..
Det blir også kveldstanker og morgenbønn, og weekenden avsluttes med
familiegudstjeneste med påfølgende
middag.

Program fås på menighetskontoret eller du ﬁnner det i våpenhuset i kirken.
Påmelding til menighetskontoret 35 50
63 30
eller til Heidi K. Gudbrands 35 59 06
60 / 45 44 90 54.
Velkommen til Fjordglimtweekend!
Vi gleder oss!
Heidi K.Gudbrands

Disse turene har vært veldig koselige å
dra på, og styrkende for fellesskapet i
menigheten. Vi håper ﬂere har lyst til å
være med på dette.
Prisen for helga (mat og overnatting
inkludert) er:
Voksne kr.300,-, barn kr.200,-, barn
under 4 år er gratis,
max.pris pr. familie kr.900,-.

Godt nytt for Gjerpen
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Slekters gang

Døpte i Gjerpen
Kristine Grindheim Bråthen
Thea Nilsen Namløs
Lykke Tvedt Brekka
Marie Stakkeland-Olsen
Kristine Jensen Arnesen
Celina Henriksen
Stine Marlene Saga Skyer
Maria Bjørntvedt Goberg
Sonja Kristine Grande-Nilsen
Synne Gulbrandsen
Sandra Hansen
Sigrid Sjøstrøm (Tingelstad)
Tone Stenersen Drøbak (Skotfoss)
Martin Øberg Helland
Henrik Bergheim Dalene
Nicholas Hauge-Strøm
Alexander Walsøe Håkonsen
Agnar Lyngås
Eirik Horgmo Nomme
Jørgen Marinius Wengaard (Holla)
Sander Heisholt Pedersen
Noah Wahlstrøm Saga
Marius Strømdal Abrahamsen
Bjørn Larsen
Victor Almli (Skien)

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 slutten av
august. Siste frist for innlevering av
stoff er fredag 17.august.
Se også internett: www.gjerpen.no
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Døde i Gjerpen
som var medlemmer av
Gjerpen menighet:
Klara Synnøve Ryen f.1945
Solveig Larsen Sørensen f.1917
Solveig Marie Oterholt f.1923
Jenny Holmberg f.1920
Ella Camilla Olsen f.1913
Synnøve Dagny Olsen f.1907
Ingeborg Omland f.1920
Hilda Haukeli f.1918
Kevin Andre Svartdal Bjerke f.1999
Gunnar Bakke f.1915
Anders Helleberg f.1924
Jørgen Sundet f.1920
Kjell Willy Larsen f.1918
Knut Groven f.1936
Halvor Eriksrød f.1917
Olaf Kristiansen f.1916
Oddmar Haugerød f.1932
Bjørn Nilsen f.1957 (Begr.Borgestad)
John Karsen Myhra f.1941
Olaf kittilsen f.1924
Døde i Valebø
Halvor Stenholdt f.1917
Vigde i Gjerpen
Gro Malèn Storteig
og Claus Øverbø
Marianne Fjose
og Nils Terje Sneltvedt
Hilde Kristin Garmo Johnsli
og Geir Jostein Johnsli
Vibeke Meen og Andreas Ringsevjen
Vigde i Luksefjell
Lotta Arbsved og Ivar Odden

Godt nytt for Gjerpen

Et "gyllent minne"

Det er vel slik for oss alle at det er
mange ting i livet som en aldri glemmer, selv om det er lenge siden det
hendte. Det ligger der i minnet.
Noe kan være tunge ting, dyp sorg,
men også et streif av en lys framtid.
Det er en av disse stunder jeg for meg
selv kaller ”gyldne” minner.
Jeg satt alene ved min mors sykeleie.
Hun hadde nettopp fått nattverden,
presten var nettopp gått, det var slik
merkbar fred. Etter hvert kommer det
slik glans over mors ansikt og så spør
hun: Ser du noe? Men før jeg får svart,
spør hun igjen: Men ser du ikke noe?
Jeg spurte: Hva er det du ser? Men hun
kunne ikke svare. Men så kom det:
Har du ordnet det så godt for meg, Gud,
jeg er jo ikke redd engang?
Dette var torsdag. Hun døde søndag
morgen, men var for det meste ikke
bevisst. Men det hendte noe underlig siste kvelden. Hun lå stille, og jeg
bøyde meg over henne for å se. Da spør
hun: Hvem er det? Jeg svarer at : Du
kjenner jo meg? Ja, sier hun, det er Nils
(det var min fars navn). Altså han hun
savnet i så mange år. Han ble plutselig
syk og måtte i forpleining. Men det var
underlige tanker jeg tenkte da jeg satt
med hånden hennes i min og hun hadde
nådd over. Hadde Gud ordnet det slik
at far ﬁkk følge sin kjære siste del av
veien? Det vet vi ikke. Men for meg er
det også et gyllent minne.
Så vil jeg gjerne få sende en hilsen til
alle mine medvandrere med dette ord:
Så sovner jeg trygt i ditt hellige navn.
Du våker til natten er der.
Når morgenen stiger jeg er i havn
og faderlandet gjenkjenner.
Da kysser jeg med uendelig fryd:
de naglemerkede hender.

 VIKTIGE TELEFONER

GJERPEN MENIGHETSKONTOR
Kontoret er åpent:
Tirsdag og torsdag: kl. 10.00 - 15.00
Onsdag: kl. 10.00 - 12.00
Tlf. 35 50 63 30 – Fax 35 50 63 31

E-post til menighetskontoret kan sendes til:
ranveig.moe@skien.kommune.no

Sekretær: Ranveig Moe
Kirketjener: Nils Harald Oredalen
Mobiltlf. 40 40 65 67
Kirken: Tlf. 35 50 63 37
Kantor: Kjell M. Frigstad
Tlf. 35 50 63 65 (privat 35 54 63 19)
Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen
Tlf. 35 50 63 32 (mobil 91 69 47 41)
Kapellan: Svein Lindebø
Tlf. 35 50 63 36 (mobil 97 18 50 48)
Soknediakon: Torbjørn Evensen
Tlf. 35 50 63 34 (privat 35 59 32 81)
Formann i menighetsrådet:
Astrid Flatin
Tlf. privat 35 52 09 06
Gaver til Gjerpen menighet:
Felles gironummer: 2610.26.06174
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

Bergljot Hærås

Godt nytt for Gjerpen
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Bli med på sommerleir!

Oksøya
Telemark Normisjon har sine leirer på
Oksøya leirsted ved Brevik.

Fjordglimt

8.-10. juni
15.-17. juni
22.–24. juni
25.-27. juni
27.–29. juni

Sommerleirer på Fjordglimt
leirsted i Bamble:
Minileir 3-7 år m/voksen.
15.-17.juni
Familieleir for hele familien
16. - 22.juli
Sprell levendeleir 2.-4. klasse
5. - 8. august
Safarileir 5.- 7. klasse
9.-12.august

Påmelding til:
Normisjon Region Telemark
Telefon: 35 52 28 78
E-post: region.telemark@normisjon.no

Påmelding/Opplysninger
Det Norske Misjonsselskap
Tﬂ. 32 83 38 05 e-post:
tevebu@nms.no
www.nmsu.no

ALF-leir
Knøtteleir, 0 – 9 år m/voksen
Åpent leirsted. 0 - 100 år
Kids Camp, 3. – 4. klasse
Besteforeldre- og barnebarn
leir, 0-100 år
2.– 8. juli
Felles buss til
Skjærgårds M&M, 15 +
25.–29. juli Ta Sjansen 5. – 7. klasse

