Menighetsblad for Gjerpen, Valebø og Luksefjell
Nr. 4

September 2007

Årg. 57

V ommen
Velk

til et nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN", med
bedehusenes høstprogram, intervjuer, notiser, konﬁrmantopplegg og myee mer
mer.
I slutten av august samlet gudstjenesteutvalget i Gjerpen menighet de mange
kirkevertene til informasjon og inspirasjon i kirken. Forsidebildet denne
gangen viser noen av deltakerne. Du vil alltid møte en eller to "kirkeverter" i
døra når du kommer til gudstjeneste. Spør dem gjerne hvis du lurer på noe!
Meningen er at alle i Gjerpen skal føle seg velkommen til kirken sin!
ah

PREKENLISTER
Gjerpen kirke:
2. sept. 14.s.e.pinse kl.11.00 Fjordglimt. Familiegudstjeneste. Abrahamsen
og
Karin Fjose. Nattverd. Offer: Misjonsprosjeket.
Kirkemiddag m/kaffe. Skyss (se dagsavisene)
9. sept. 15.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer: Menighetsfakultetet.
16. sept. 16.s.e.pinse kl.11.00 Familiegudstjeneste. Abrahamsen. Kirkebok til
4-åringene. Sang: Sneltvedt Gospelkids.
Offer: Telemark søndagsskolekrets
23. sept. 17.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Konﬁrmantpresentasjon. Dåp.
Offer: Gjerpen Menighet.
30. sept. 18.s.e.pinse kl.11.00 Diakonigudstjeneste. Lindebø. Nattverd.
Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen.
Kirkemiddag på menighetshuset.
7. okt. 19.s.e.pinse kl.11.00 Bekkevold. Dåp. Offer:Kirkens SOS i Telemark
14. okt. 20.s.e.pinse kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Borgestad. Lindebø. Nattv.
21. okt. 21.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Sang: K-koret v/Liv Jorånn
Høgseth. Offer: Gjerpen menighet.
Gullkonﬁrmantsamling.
23. okt. Tirsdag
kl.19.00 Forbønnsgudstjeneste i kirken. Nattverd.
28. okt. Bots- og bededag kl.11.00 Lindebø. Offer: Menighetens misjonsprosjekt.
2. nov. Fredag
kl.20.00 Allehelgenskonsert
v/Gjerpen kammerkor og musikere.
4. nov. Allehelgensdag kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Sang: Gjerpen kammer
kor. Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
Minnemarkering for alle avdøde siste år.
11. nov. 24.s.e.pinse kl.11.00 Bekkevold. Nattv. Offer: Åpne Dører.
18. nov. 25.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer: Gjerpen menighet
25. nov. Siste s. i kirkeåret kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Sang: Gjerpen kammerkor.
Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
Valebø kirke:
2. sept. 14.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Nattverd.
30. sept. 18.s.e.pinse kl.17.00 Abrahamsen. Gullkonﬁrmantsamling.
11. nov. Allehelgensdag kl.11.00. Lindebø
Vealøs sportskapell:
Sporstgudstjeneste hver søndag kl.12.00. Parkering og merket løype fra
Lensmannssetra. Salg av vaﬂer, kaffe og mineralvann etter gudstjenesten.
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Godt nytt for Gjerpen

"Den som elsker synder ikke!"
Konﬁrmantmusikalen i år heter:
”Den som elsker synder ikke,” og er
bygd over det kjente bibelstykket i 1.
Kor. 13 - om kjærligheten.

Kjærligheten avløses av egoisme, strid,
håpløshet og likegyldighet....
Da går det opp for noen hvor lite vi
elsker, og at: Vi må se vår egen ondskap i øyne. Vi må innse at vi er en del
av den onde verden. Den smitter.

Hva er kjærlighet?
Hva er det å elske?

Men: I vår verden, full av ondskap,
der er Jesus til stede!
I dette fortapte rom oppdages at selv
da vi trodde det var for sent, hadde
barnet aldri gitt oss opp.

Alle bærer vi på et ønske om å forandre verden, gjøre verden til et bedre
sted. Men det er vanskelig å bli enige
om hvordan tingene skal bli bedre.
”Så høyt har Gud elsket verden, at han
ga sinn Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” – heter det i den
lille Bibel (Joh.3,16).
Konﬁrmantmusikalen starter derfor
med en vugge og en gledesfest med
vuggen som midtpunkt. Men vuggen er
i veien og skubbes bort. Forbindelsen
dør mellom barnet og festen.

I spillet ﬁnnes vuggen frem og settes
igjen inn på scenen. Han er...
.... det du har elsket og visst at du har
savnet
.... det du får tilbake når du roper navnet…
Og festen blir en fest fordi vi vil takke
for Barnet - Jesus! – som aldri sviktet
og aldri sluttet å elske. Han er grunn
til virkelig glede: HOS ALLE!
Svein Lindebø

FORMIDDAGSTREFF HØSTEN 2007
i Gjerpen menighetshus
onsdager kl 10.30:
22.08. Sokneprest Abrahamsen og Bjørg Steinbakken.
19.09. Kjell Rugkåsa og Pensjonistmusikken fra Betania.
17.10. Leif Isaksen og Porsgrunn sangforening v/kantor Frigstad.
14.11. Gerd Rønningen og Velferdskoret.
05.12. Gunnar Holtskog og Mannskoret fra Hauges Minde.
Se annonsering i avisene mandag, tirsdag og onsdag før treffene!

Velkommen til formiddagstreff!
Godt nytt for Gjerpen
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Storﬁsker, Liverpoolfan og kirketjener
Menigheten vår har fått ny kirketjener.
Morten Kristiansen heter han og kan
uten videre betegnes som en ”skikkelig likanes kar”. En av de få soldagene
i sommer besøker vi ham utenfor
”arbeidsbrakka”, bak kirken. Det
høres sterk metallklang når vi ankommer, og etter et par forsiktige hei dukker han fram fra halvmørket med en
solid hammer i hendene.
- Det er stadig noe som må repareres,
sier han. Det er stor slitasje på redskapen. Akkurat nå står gressklipper’n.
Krise! slår han fast.
Han er ikke store karen, hverken hva
høyde eller bredde angår. Lett ﬂuevekt
eller der omkring, anslår vi. Sammen
setter vi oss ned i solveggen. Morten
er raskt framme med tobakkspakka.
- Jeg er av den litt rastløse typa, unnskylder han seg, greitt å ha noe i hendene.
- Dialekten din røper at du ikke kommer fra Skien, Morten.
- Det er riktig. Jeg kommer Bø i
Telemark, Der vokste jeg opp med
moren min og tre brødre. Men det er
vel ikke mye igjen av Bø-dialekten
nå? Det er lenge siden jeg bodde der.
Ja, han har rett i det. Bare en sjelden
gang slår nynorsken klingende inn i
replikkene. Men det er nok til å krydre
språket hans.
I virkeligheten har 34-åringen levd et
ganske omﬂakkende liv. Kort tid etter
videregående, på tømrer-linja i Lunde,
havnet han i Oslo. Der bodde han i
tre år med ganske forskjellige jobber,
blant annet med tømming og reparasjoner av spilleautomater.
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- Du har kanskje sterke meninger om
de nye reglene for automatene da?
- Ja, det kan du stole på. Jeg har sett
ganske mange triste skjebner på grunn
av de innretningene, så jeg synes det
er en stor fordel både å få begrenset
dem og få spillingen inn i ordnede
forhold.
I dag bor Morten i Frognerlia sammen
med kona Ingunn som er sykepleier
på ST. Hun kommer også fra Bø,
og sammen har de to gutter, Emil og
Tobias på 5 ½ og 3 år. Emil er med
andre ord klar for 1. klasse.
- Det skal bli spennende å få skolegutt,
sier Morten, med en liten vibrasjon i
stemmen. Han minnes sin egen skolegang.
- Jeg har ikke lest ei hel bok i sammenheng, innrømmer han. Jeg er full
av dysleksi og vet alt om hva det er å
slite med lesing og teoretisk lærdom.
Det er godt å høre om hvordan unger
med disse vanskene blir tatt hånd om
i dagens skole. Det var andre tider da
jeg var ”uti det”. Men jeg bærer ikke
nag verken til skolen eller lærerne.
Egentlig er jeg en glad gutt som føler
at livet mitt er både godt og rikt.
- Ja, hva skal til for at Morten skal ha
det ordentlig godt?
Morten humrer og bruker noen sekunder på svaret, tar en god slurk av ei
vannﬂaske han har stående på bordet
foran seg og sukker tilfreds.
- For meg skal det ikke så mye til før
jeg føler at jeg har det godt. Bortsett
fra at det er nødvendig at det funker i
familien, selvsagt, trenger jeg bare en
Pizza grandiosa, en sixpack og en god
Godt nytt for Gjerpen

Morten Kristiansen

ﬁlm. Når jeg så kan sige ned i godstolen, har jeg det topp.
- Det høres ikke mye rastløst ut!??
- Nei, det er vel så. Men det er likevel riktig at jeg ikke er i ro lenge av
gangen. Det må liksom hende noe
hele tida. Jeg har f. eks. prøvd meg
på mange ulike yrker: Gulvlegger,
ﬂislegger, snekker, murer, anleggsgartner, for å ha nevnt noe. Men før
jeg tok denne jobben som kirketjener, var jeg møbelsnekker. Det var
da jeg tok knekken på denne. – Han
viser fram en stump av en tommeltott.
– Jeg tok like gjerne å fresa den av
meg, sier han mens han trekker på
skuldrene og himler med øynene.
Forts. side 12
Godt nytt for Gjerpen

La oss be for:
- alle som er ensomme, særlig de
som ikke tør å si det til noen
- alle som har begynt på ny skole i
høst, og alle som har fått nye klassekamerater
- alle deltakere i menighetsfellesskapet
- alle ansatte og frivillige medarbeidere.
- alle som stiller som kandidater til
høstens kommunevalg.
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Oppslagstavla
Søndagsskolen
Starter opp igjen,
søndag 9.september
på Menighetshuset i
Gjerpen. Tidpunktet
er kl.11.15-12.00.
Tar du ungene med til gudstjenesten
kl.11.00, får barna følge av voksne
bort til søndagsskolen.
Babytrall
Gjerpen menighet starter opp babytrall
på menighetshuset, mandag 15.oktober, 11.00-12.30.
Babytrall ledes av musikkpedagog
Judith Omland. Babytrall går over 6
mandager i høst og koster kr.200.- for
hele kurset. Nærmere opplysninger
fås på Gjerpen menighetskontor,
35506330 eller direkte til Judith
Omland, 41456645.
Samtalegruppe
Vi har ﬂere samtalegrupper i gang i
menigheten. Stort sett samles vi en
gang pr. måned og tema er søndagens
tekst. Det starter med kveldsmat og
litt sosial prat før vi gis oss i kast med
teksten.
Er du interessert i å delta i en slik
gruppe, kontakt soknepresten,
91694741.
Gullkonﬁrmantsamling
Søndag 21.oktober innbyr vil alle som
var konﬁrmanter i 1957 til gudstjeneste i Gjerpen kirke.
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Etter gudstjenesten blir det festmiddag på menighetshuset med god tid til
samtale og mimring.
Skriftlig innbydelse vil bli sendt ut i
god tid.
Til alle 4-åringene
Søndag 16.september innbyr vi til
familiegudstjeneste alle 4-åringer som
er døpt og tilhører Gjerpen menighet.
Under gudstjenesten skal de få utdelt
kirkeboka si. Sneltvedt Gospelkids
skal synge. Etter gudstjenesten har vi
kirkesaft og kaffe på kirkebakken.
NB! I forkant av gudstjenesten har vi
en samling for 4-åringene m/foreldre i
kirken, onsdag 12.september kl.17.0018.00.
Hva skjer med menighetskontoret?
Det arbeides med å få til en fornyelse
av menighetskontoret. I første omgang

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 midten av
oktober.
Frist for innlevering av stoff er fredag
30. september.
september
Send helst med bilder!
Se også internett: www.gjerpen.no

Godt nytt for Gjerpen

tok vi sikte på å rehabilitere eksisterende bygg, men den indre takhøyden gjør
dette svært vanskelig for ikke å si umulig. Det blir dessuten uforholdsmessig
kostbart. Arkitekten har derfor lagt
fram et forslag der vi tar ned det gamle
bygget og fører opp et nytt med tilnærmet samme størrelse og utforming slik
det gamle var før krigen. Antikvariske
myndigheter skal ha et ord med i laget
og vi venter spent på deres vurdering.

historier vi bærer på. Hvordan kan
våre fellesskap gi rom for sårbarhet og
følelser? Hvordan kan vi komme gjennom smertefulle konﬂikter og vokse
som enkeltmennesker og fellesskap?”
Det blir servert en enkel kveldsmat.
Etter foredraget blir det tid til samtale
og spørsmål. Møtet er åpent for alle.
Arne Austad er ansatt ved Sykehuset
Telemark og har tidligere arbeidet på
Modum Bad Nervesanatorium.

Jubileumsfeiring i Luksefjell
Vi nevnte sist at Luksefjell kapell er
150 år, 3.november 2008.
Forberedelsene til jubiléet er i gang
og komitéen har hatt sitt første møte.
Der ble det bestemt å legge selve jubileumsmarkeringen til forsommeren.
Jubileumsgudstjenesten blir 8.juni
kl.11.00. Biskop Olav Skjevesland har
sagt ”ja” til å komme. Etter gudstjenesten blir det middag og jubileumsfeiring
på grendehuset. Jubileumskomitéen
består av: Liv Jorånn Høgseth, leder,
Eivind Berg, Gry Ballestad og sokneprest Thor Egil Abrahamsen.
Vi tar sikte på å gi ut et lite jubileumsskrift. Dersom noen sitter på bilder
eller annet stoff knyttet til kapellet, så
ta kontakt med noen i komitéen eller
kontakt menighetskontoret i Gjerpen.

Møbler til våpenhuset
I forrige nummer skrev vi om planer
for møblering av våpenhuset. Da vi ba
om pengestøtte til disse møblene kom
vi dessverre i skade for å oppgi feil
gironummer. Eventuelle gaver kan sendes Gjerpen menighet, Håvundveien
5, 3715 Skien. Rett gironummer skal
være 2610.26.06174. Merk gjerne
giroen med; ”Våpenhuset”.

”Når sjelen verker...”
har vi satt som tittel på høstens første
temakveld i Gjerpen, torsdag 6. september kl.19.00 på menighetshuset.
Psykiater Arne Austad vil tale om
”psykisk smerte, sår som ikke vil gro,

Godt nytt for Gjerpen

Kunngjøring:

GJERPEN PRESTEGJELDS

LEGATFOND

Gjerpen prestegjelds legatfond yter
støtte til diakonale og sosiale tjenester
innen Gjerpen prestegjeld.
Det kan også søkes om støtte til
utsmykning av kirker og kirkemusikalske aktiviteter.
Kirkelige organer og organisasjoner
kan søke. Unntaksvis kan det gis støtte
til enkeltpersoner.
Søknad sendes: Soknepresten i
Gjerpen, Håvundveien 5, 3715 Skien.
Søknadsfrist: 21.september 2007.
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Høst 2007 på bedehusene i Gjerpen
Høsten
Sneltvedt
bedehus

Venstøp
bedehus

September
To 6
Temakveld. Gjerpen m.hus.
Arne Austad: ”Leve sammen i fellesskap.”
To 13 19.00 Norpilotsamling, C. Millett
Sø 16 11.00 Sneltvedt GospelKids skal
synge i Gjerpen kirke.
On 26 18.00 Familiesamling. Sneltvedt
GospelKids. M. Fredriksen
Oktober
To 4 19.30 Temakveld.T.E.Abrahamsen. ”Hvordan gjenkjenne
Den hellige Ånd i våre liv.”
To 18 19.00 Medlemsfest.
Fr 19
Deltar på Ås bedehus
Sø 21 17.00 Ettermiddagskaffe. Brunlanes barnegospel.E.Sørhus
Sø 28 19.00 NMS-møte hos
Hjørdis og Ingvar.
November
To 8 19.30 Temakveld. M.Fleischer.
”Hvem er jeg – sett med
Guds øyne”
Fr/lø 23.-24 Julemarked på Hauges
Minde
Desember
Sø 2 18.00 Årssamling, Terje Hærås.
Sø 23 11.00 Gudstjeneste på Sneltvedt
bedehus

September:
Sø 9. Møte. Sang og Tale:
Nils Harald Mæsel
Fr 14.Misjonskveld for og med Rachel Trovi
On 19.Møte. Chris Millett.
Sang: Reidun og Simon Oterholt
Lø 29. Formiddagstreff. Sigrunn Dalene.
Sang: Andaktsmusikken
Oktober:
16.-21. Møteuke sammen med Skogplassene.
Edmund Eliassen
To 25. Vårsol Utlodning
Mannskoret fra Hauges Minde
November:
On 7. Bibeltime. Chris Millett
Lø 17. Formiddagstreff. Karl Fredrik
Kittilsen. Sang: Moﬂatamusikken
23.-24.Normisjons Julemarked
Desember:
On 5. Møte. Kjell Lofstad
Sø 16. Hyggekveld. Irene Sandvik

Januar 2008:
4. januar
Juletrefest.
På Sneltvedt - sammen
med Gjerpen menighet.
Les om Sneltvedt Normisjon
på internett: www.gjerpen.no
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Tidspunkt for juletrefest fastsettes senere

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300

eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no

Godt nytt for Gjerpen

Aas
bedehus
September:
Sø 2. Møte. Tale av Kjell Skjærum,
sang av Ingvald Dahl
Fr 7. Medlemsmøte
Sø 16. Møte med nattverd. Tale av T.E.
Abrahamsen, sang av Jan Kleppe
Sø 23. Sangkveld. Egne krefter
Sø 30. Møte. Tale av Liv Eriksrød,
sang av Fredheimkameratene
Oktober:
Sø 7. Ikke møte
Sø 14. Storsamling. Tale av Kirsten
Eliassen, sang av Barnekor
19.-21.Møtehelg med Svein Granerud.
Fredag sang av Gla’ sang,
Søndag sang av Vibeke Herikstad
Fr 26. Damenes Aften
Sø 28. Ikke møte
November:
Sø 4. Møte. Tale av Liv Jorånn Høgseth
sang av Jan Georg Ek
Sø 11. Temamøte. Tale av Geir Bekkevold
Lø 17. Freidigs basar
Sø 18. Møte. Tala av Jan Terje Hansen
sang av gruppe fra Skotfoss
Sø 25. Temamøte. Tale av Terje Hærås
sang av Nils Hoppestad
Desember:
Sø 2. Adventskveld. Sang og andakt ved
Eirin Sørhus
Sø 9. Møte. Tale av Chris Millett
sang av Ellinor, Bjørg og Leif
Lø 15. Grautfest. Tale av Thor Egil
Abrahamsen, sang av May og Sara
Januar:
4. Juletrefest. Andakt ved Martin Fredriksen

Godt nytt for Gjerpen

Årets tv-aksjon går av stabelen
21.10 og er tildelt Unicef i samarbeid med Idretten. Inntektene
skal gå til barn som er berørt av
HIV og aids i Mosambik, Malawi,
Zimbabwe, Zambia, Uganda,
Ukraina, Jamaica og Vietnam.
Barna skal ikke bare overleve, men
leve.
TV-aksjonen er Norges største dugnad. Frivillige vil sørge for at
at alle Skiens husstander får besøk
av en bøssebærer søndag 21.oktober.
For å få dette til, trenger vi din
hjelp.
Støtt opp om TV-aksjonen og bli
bøssebærer.
Kontakt bykoordinator Siv Kristin
Klem Tlf: 986 47 997 E-post:
grenland@tvaksjonen.no

Siv Kristin
Klem
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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

GRAVSTEINER

Telemark Stein

Telemarksv.30, 3734 Skien
Tlf: 35 53 91 19 - Mobil 905 91 851

10

Godt nytt for Gjerpen

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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Forts. fra side 5
- Dumt gjort, for en tommel har en jo
god bruk for både i jobb og på fritid.
Unektelig sant. På fritida er det godt
med to tommeltotter når han er ute og
ﬁsker. For har to lidenskaper denne
”tjeneren”, ﬁske og fotball. Han kan
blant annet slå i bordet med en 18,3
kilos torsk.
- Slår du den? spør han
triumferende.
Nei, for en som bare
kan vise til en 7,5 kilos
gjedde i Børsesjø, er
det bare å slå sitt hode
skamfullt ned. Men
Liverpool og Odd har
vi felles. Morten har
vært på de ﬂeste hjemmekampene til Odd og
”blør” når de taper.
- Du kan jo skrive at jeg skal til
Anﬁeld i høst, antyder han, -sammen
med en guttegjeng. Det blir en skikkelig ”høydare”. Han formelig skjelver
av begeistring. Guttungen har virkelig
tatt bolig i ham.
- Vel, vel, vel, Morten, du trenger
kanskje to tommeltotter i jobben som
kirketjener også? Satte du deg noe mål
da du gikk inn i jobben?
- Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg vil at
det skal se skikkelig pent ut på kirkegårdene vår. Der skal det være nyklipt
og ordentlig til enhver tid. Dessverre
greier jeg ikke å oppfylle det alltid.
Det er tross alt 40 mål som skal klippes, og selv om jeg har hjelp av og til,
rekker vi ikke alltid over når det regner som i sommer, og når maskinene
streiker, slik tilfelle er nå.
- Hva synes du om å være kirketjener
i Gjerpen?
Han retter seg opp i stolen.
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- Jeg kan ikke ha en bedre jobb en det,
svarer han kjapt og med overbevisning. For det første er jeg blitt tatt
usigelig godt imot av kollegaer og
staben på kontoret. Arbeidet er ganske
så variert, både ute og inne. Egentlig
kan du kalle meg for vaktmester. Det
er en ærestittel for meg. Jobben er
mangfoldig. Jeg skal holde det reint i
kirken, bytte lyspærer,
vaske, klargjøre for
gudstjenester, brylluper
og begravelser, springe
til møter med overordnede, osv. Også er det
plenklippingen da. Når
jeg har vært rundt på
hele området, er det
bare å begynne forfra
igjen. Kirketjeneren
blir andpusten av oppramsingen og ser urolig på klokka.
Vi forstår at vi bør gå inn for landing.
Arbeidslysten og rastløsheten krever
det.
- Har du hatt noe tilknytning til kirke
og kristenliv tidligere, Morten?
- Nei, svarer han oppriktig. Jeg har
ikke slitt ned hverken kirke- eller
bedehusbenker, men jeg har en positiv
oppfatning av troende mennesker og
kristendommen. Jeg er vel som folk
ﬂest som synes at kristendommen er
nødvendig for samfunnet vårt, og at vi
alle har godt av et Gudsord av og til.
Vi tar farvel med en medvandrer som i
løpet av en times tid har rukket å vise
vennlighet, åpenhet, empati og engasjement. Menigheten kan fryde seg!
- Ha god tur til Anﬁeld, da, Morten!!!
Hils Garrard og Riise fra meg!
- Tackar! Tackar! Tackar! stråler han
over hele ansiktet.
køs
Godt nytt for Gjerpen

Velkommen som konﬁrmant i Gjerpen!

Også i 2008 blir det konﬁrmasjon i
Gjerpen i april og i mai. Men konﬁrmasjonstiden starter opp allerede i
september. I tillegg til undervisning i
smågrupper i forkant av søndagsgudstjenester, blir konﬁrmantene
fordelt på forskjellige grupper med
samling 2 torsdager i måneden:
Musikal, Matlaging og Friluft.

MUSIKALGRUPPE
Konﬁrmanter fra Gjerpen blir også i år
med på å lage og framføre en musikal
sammen med konﬁrmanter fra andre
menigheter i Grenland. Konﬁrmantene
blir koplet på musikalen gjennom aktiviteter som kor, dans og forming.
(Du kan lese litt om innholdet i musikalen på side 3 i dette bladet).
Med denne felles undertonen fra
Muskalen om: Han som elsker, vil
FRILUFTSGRUPPA ha det meste av
aktiviteten og mye av undervisningen
ute i terrenget,eller i nærmiljøet i forbindelse med aktiviteter. Det blir overnattingstur og ﬂere utﬂukter. Foruten

undervisning skal gruppa være med på
en rekke ute-, høst- og vinteraktiviteter,
bruk av kart og kompass m.m. Alle som
melder seg på denne gruppa må ha eller
mulighet til å låne sykkel og turski.
MATLAGINGSGRUPPA har matlaging som hovedaktivitet. I år vil vi lege
ekstra vekt på matgruppas oppgave
med å gjøre noe for de andre konﬁrmantene. Denne gruppa kan bli
med på å gi mot og oppmuntring, og
overraske med noe godt. Til gjengjeld
vil gruppa få oppleve musikalen vokse
fram, historien om han som ikke slutter å elske. Undervisningen vil også
her foregå med mulighet for samtale:
Hva er vi til for? Hvordan skal vi leve?
Hvem er Gud? Hva er bønn? Jesus
lever, hva så?

UNGDOMSLEDERE er ledere som
for kort tid siden selv var konﬁrmanter.
Konﬁrmantarbeidet er helt avhengig av
disse ungdommene som øver inn sanger, dans eller som blir med som leder i
mat- eller friluftsgruppa. Dette er unge
som vet hva som er godt,
og hva som kan gjøres
bedre, og som gjør det.
Flott hva! Voksne ledere
som våger å stå i skyggen av disse unge, og gi
dem mulighet til å bli, og
å være, ledere, trenger
vi og. Men disse voksne
er vanskelig å ﬁnne.
Vil du være en av dem?
Anne Marit og Per Bjørnback har i ﬂere år invitert
Kontakt
menighetskonkonﬁrmantene til tur med krusbåten MS Oslofjord, som
toret.
de driver i Oslofjorden. I år starter konﬁrmantåret med
tilbud om en slik tur! En kjempetakk til vertsfolket!

Godt nytt for Gjerpen

Svein Lindebø
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Slekters gang
Døpte i Gjerpen
Robin Aas
Ulrik Fleiner
Simen Fuglaas
Oliver Høgli
Erik Nathaniel Kasin Haugseter
Jonas Pettesen Thoreby
Philip Lund Bordi
Magnus Småge
Emil Jensen Gløsmyr
Sivert Røsholt Rakkestad
Eirik Riis-Eriksen
Lars Riis-Eriksen
Sander Pedersen Vegheim
Anders Honningdal Nilsen
Daniel Torvund
William Gulliksen Heimholt
Leander Wilhelmsen
Pernille Dale
Maya Nymo Andersen
Solveig Kvennodd Lofstad
Soﬁe Lassen Selander
Silje Karine Høyvik Veierud
Vilde Bysheim-Hagen

Emely Jensen Gløsmyr
Ane Jonassen
Lill Susanne Kleveland
Døde i Gjerpen:
Lilly Tufte f.1917
Sigrid M Myhre f.1928
Synnøve Brekka f.1921
Gerd Thorsen f.1921
Berit Lovise Landsverk f.1921
Asgjerd Harriet Lie Larssen f.1921
Klara Kværnes f.1920
Gerd Marie Gulla f.1939
Anne Heen f.1917
Frode Serigstad f.1962
Torﬁnn Arnold Kåsa f.1940
Trygve Ansagar Kastet f. 1923
Terje Kåre Kristensen f. 1943
Arne Eriksrød f. 1928
Per Just Jensen f. 1949
Johan Sandsdalen f. 1938
Døde Valebø:
Solfrid Vale f.1944

Vigde i Gjerpen
Therese Rød og Anders Holm
Ingvild Holmbakken og Asbjørn Hannevold
Hanne Myhra og Herbjørn Jacobsen
Merethe Hauknes og Bjørnar Frigstad
Karianne Klaveness og Andreas Holmen
Marie Leifsen og Gaute Høgli
Nina Johnsen Vikan og Atle Lindheim
Stine Broby Aslaksen og Geir Vevle
Anita Wighus og Christian Haugseter
Vibeke Andersen og Kim Thore Nilsen
Laila Omdal Rønningen og Bjørnar Rønningen (Luksefjell)
Cesilie Kullerud og Pål Kullerud
Marianne Tufte og Hellek Mathias Berge
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Høstmarked
Lørdag 20. oktober arrangerer diakoniutvalget årets Høstmarked. Dette
tiltaket har som formål å skaffe midler
til menighetens diakoni - samtidig gir
det mulighet til fellesskap i menighetsammenheng.
Opplegget ser slik ut:
Oppstart kl 11.00
Avslutning kl 14.00.
Salg av: hjemmebakst, egg, honning,
frukt, grønnsaker og poteter.
Minibruktmarked: Pynteting og
andre smålopper.
Kafèopplegg: Salg av sveler vaﬂer,
ris - og rømmegrøt.
Åresalg/utlodning.
Vi håper at mange kan bidra med slikt
som kan selges - spesielt bakervarer,
små-lopper, grønnsaker og frukt. Har
du noe å bidra med - kontakt leder
Sverre Olsen på tlf. 35 52 41 33.
Vi håper dessuten at enda ﬂere vil
sette av denne dagen til støtte for
diakonien, og til sosialt fellesskap.
Samtidig som du kan innta “lørdagsgrøten” på menighetshuset har du
mulighet til å slå av en prat med kjente, og bli kjent med nye mennesker.
Samlingen gir mulighet til både å se,
og til å bli sett.
Vel møtt da!

Torbjørn diakon

Godt nytt for Gjerpen

 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: Morten Kristiansen
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
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Sprell levende leir på Fjordglimt

"Sprell levende"-leiren på Fjordglimt i august var en hyggelig leir med mange
ﬂott barn som badet og koste seg. De som var med i år ﬁkk lære om Paulus
og noe av det spennende han opplevde ved å fortelle om Jesus. Barna ﬁkk
også besøk fra ei som hadde bodd mange år på Madagaskar. De ﬁkk kikke på
mange ting som hun hadde med seg, som var laget på Madagaskar. De ﬁkk
høre om hvorfor Det Norske Misjonsselskap sender misjonærer til Madagskar
og andre land.
Vi hadde kjempeﬁnt vær alle dagene vi var sammen. Derfor badet vi i sjøen
hver dag. Den ene dagen gikk vi på tur til bunkersene. Der er det spennende
ganger og tuneller som en kan hjemme seg i. Bildet er fra en av utsiktpunktene. Her kan du se nesten til Danmark.
Hver kveld hadde vi vår egen nattradio, der alle som ville kunne sende hilsner
til en de liker. Det ble lite søvn og mange brødskiver som ble spist. Trøtte
reiste vi hjem igjen, men med nye venner og gode minner.
Til alle som var på lerien: Takk for en kjempe ﬁn leir!
Kateket Karin Fjose Olsen

