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V ommen til årets siste nummer av "Godt Nytt for GJERPEN".
Velk
Det er desember og adventstid
adventstid.. Inne i bladet vil du ﬁnne mye "julestoff" fra
både fortid og nåtid. Vi har spurt en del i Gjerpen om hvilken julesang de
liker best, og du vil også ﬁnne tid og sted for gudstjenester, konserter, juletrefester og andre arrangementer som hører julen til.
Forsidebildet denne gang viser Sneltvedt Gospel Kids på Handelstorget i
Skien under Søndagsskolens Dag tidligere i høst. Et ﬂott innslag!
Til slutt vil menighetsbladets rredaksjon få

ønske alle bladets lesere en velsignet advents- og juletid!

PREKENLISTER
Gjerpen kirke:
3.des. onsdag
7.des. 2.s.i advent
14.des. 3.s.i advent
21.des. 4.s.i advent
24.des

Julaften

25.des. 1. juledag
26.des. 2. juledag
31.des. Nyttårsaften
Januar 2009:
1.jan. Nyttårsdag

kl.18.00 Julesang i adventstid. Fellesmøtekonsert.
Sang: Drops, Gla´sang, Aas musikkforening,
Schlägermusikken. Andakt: Bergliot Støyle
kl.11.00 Lindebø. Nattverd.
Offer: Menighetens misjonsprosjekt
kl.11.00 Abrahamsen. Dåp.Offer:Menighetsfakultetet
Korpskonsert
Kl.11.00 Sneltvedt bedehus. Abrahamsen.
Offer: Normisjon. Gla´sang synger. Kirkekaffe
Kl.14.00 Familiegudstjeneste. Lindebø.
Sang av Sneltvedt Gospelkids.
Offer: Kirkens Nødhjelp/Menighetens misjonsposjekt
Kl.16.00 Julaftensgudstjenese. Abrahamsen.
Offer: Kirkens Nødhjelp/Menighetens misjonsposjekt
Kl.11.00 Høytidsgudstjeneste. Abrahamsen.
Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen.
Kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Offer: Sjømannsmisjonen.
Kl.23.15 Midnattsgudstjeneste. Abrahamsen.

Kl.11.00 Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke.
Fellesgudstjeneste i Skien kirke.
Prost Morten Fleischer m.ﬂ. Nattv.
4. jan Kr.åpenb.dag Kl.11.00 Gudstjeneste. Dåp.
Offer: Menighetens misjonsposjekt på Madagaskar.
Kl.17.00 Juletrefest på menighetshuset for store og små.
Arr: Gjerpen menighet og Sneltvedt Normisjon.
11. jan 1.s.e.Kr.åpenb.Kl.11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Offer: Gjerpen menighet.
18. jan 2.s.e.Kr.åpenb.Kl.11.00 Gudstjeneste. Dåp. Offer: Israelsmisjonen.
25. jan 3.s.e.Kr.åpenb.Kl.11.00 Lindebø. Nattv. Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen.
Valebø kirke:
24.des. Julaften

kl.16.00 Lindebø.

Luksefjell kapell:
24.des. Julaften

kl.14.00 Abrahamsen.
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Vealøskapellet:
07.12. Arne Hersdal
14.12. Jostein Gjærum
21.12. Asgeir Høgli
28.12. Kjell Lofstad

Godt nytt for Gjerpen

Ventetid

De som har plukket med seg litt latin
vet at ”advent” ikke betyr ”vente”,
men at det betyr ”komme” eller
”ankomst”. I adventtiden venter vi på
at noe skal komme.
Som barn ventet jeg først og fremst
på det som skulle komme; Julen med
gaver og alt det andre som hørte med.
Selve adventtiden var en pinefull tid
for den som var liten. Samtidig var
tiden fylt med så mye varme, forventning og godlukt at ventetiden var til å
holde ut.
Om vi ikke helt har glemt barnet i oss,
er det bare å suge inn alt det gode som
møter oss. Vår Herre har laget det så
vel at vi har fått en lys og glad høytid
på den tiden av året da vi trenger det
aller mest.
Da jeg ble voksen ﬁkk adventtiden en
dypere dimensjon. Mange av oss har
tatt til å trøtne av julestrid og kjøpepress. Og for de som ikke kan følge
med kjøret blir juletiden en påminnelse
om egne nederlag og skuffelser. Den
samme jula som kler de ﬂeste med varme og fellesskap, får andre til å kjenne
seg nakne og frossne.
Men nå har adventtiden en dypere
dimensjon. Den største gleden i jula
makter ikke barnet i oss å få fram. Den
største gleden i jula kan barnet i krybben gi oss.
Og derfor har jeg mer og mer begynt
å vente på Han som skal komme. Ikke
bare langt der framme ved tidenes
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ende. Men her og nå. Det kan høres
slitt ut; men det ligger en dyp erfaring bak: Der Jesus går inn, kommer
han med det vi trenger mest av alt:
Tilgivelse og nåde. Oppreisning for de
mislykkede. Mot til å leve. Fred med
Gud og kjærlighet til andre mennesker.
Derfor er julen så god en høytid; vi
venter på Ham som kommer hvert
menneske som gir rom for barnet fra
Betlehem.
”Rop av fryd og jubel,
dere som bor på Sion!
For Israels Hellige er stor,
Han er midt iblant dere.”
Jes. 12.6
Thor Egil Abrahamsen.

Sneltvedt GospelKids
synger julaften kl. 14
i Gjerpen kirke
Juleaften synger Sneltvedt GospelKids i Gjerpen kirke. Det er blitt en
liten tradisjon og jule- reportuaret
øves inn nå i ukene før jul.
Det har ringvirkninger å synge i kirken med julegjester fra fjern og nær.
I november ﬁkk jeg en telefon fra
Finland. En hyggelig kar som hadde
hørt Sneltvedt GospelKids på juleaften i fjor. Han etterlyste en sang som
var så ﬁn at han ville bruke den på
skolen i Finland hvor han var musikklærer. Vi skal nok sørge for at han får
sangen.
nts
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"For meg er jula takknemlighetens høytid"
Kjenner du Kari Krogsrud?
Om svaret er nei, er det ikke så rart,
for hun er ikke veldig synlig. Det er
ei lun, koselig dame med forsiktig
framtreden og tilbakeholdenhet fra
rampelyset. Men du verden for ei
spennende dame!!
Jeg våger å påstå at det ikke er
mange i menigheten vår som har
vært med på så mye spennende som
henne.
- Du er blant de skikkelig aktive i
menigheten, Kari.
- Er jeg det? spør, Kari, og drar på
det. Det er så mange stå-på’ere i menigheten, men noe er jeg med på.
Og så ramser hun opp diakoniutvalg,
bønnering og bibelgruppe. Kirkevert
og blomsterbud fungerer hun også
som.
- Og så synger jeg i Gla’sang, da,
føyer hun til med et smil. Men det
trenger du nesten ikke skrive, for det
er blitt dårlig med sangstemme etter
hvert. Men jeg har funnet ut at jeg får
synge med den stemmen jeg har, for
vi har det så trivelig sammen.
Jeg er også med i en forbønnsgruppe
som samles i kirken hver tirsdag. Der
er vi ikke mange, men det føles ﬁnt å
være med.
Kari er født på Lillestrøm, men da
hun var 5 år, ﬂyttet familien til Skien.
Her bodde hun så til hun skulle begynne på lærerskolen
- Jeg skrev til Conrad Hilton, hotellkongen, vet du. Han er i slekt med
meg, skjønner du. I alle fall spurte
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Kari Krogsrud
jeg ham om han hadde en jobb til
meg. Og til min store glede hadde
han det.
Kari kaster seg ut i det - og ender
hun opp som alt-mulig-dame på
Hiltons kontor. Han syntes det var så
morsomt at jeg kom fra 'the land of
his forfathers', mimrer Kari.
- Men etter hvert ﬂyttet jeg til San
Francisco-området hvor jeg ﬁkk
lærerjobb i Jr. High School. Der underviste jeg i det vi her i Norge kaller
o-fag, med særlig vekt på europeisk
geograﬁ.
- Jeg har latt meg fortelle at du har
hatt nærkontakt med indianere!?
- Ja, du har vel det, repliserer eventyrersken. Sommeren 1959 besøkte jeg
noen slektninger i Arizona. Mens jeg
var der besøkte jeg Hopi- og Navajo-stammen som bodde i området.
Selv om det nå er 50 år siden, er det
fremdeles noen inntrykk som sitter
fast. Jeg har for eksempel vært vitne
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til regndans der de dansende hadde
levende klapperslanger i munnen. Seinere har jeg reist rundt i Norge i regi
av Folkeakademiet og holdt foredrag
om disse indianerstammene. Da danset
jeg en slags regndans for elevene.
Etter to år i USA går veien hjemover
– i et forferdelig uvær.
- Flere båter gikk ned i dette uværet,
minnes Kari. Det er utrolig at vi overlevde.
Vel hjemme kjøper Kari seg sin første
bil, en lyseblå Anglia, og gjør Europa
utrygt sammen med ei venninne....
- Jeg visste vel ikke helt hva jeg la ut
på, sukker hun, men vi kom oss ned
gjennom Europa og opplevde masse
spennende, bl.a. i Venezia.
Siden har hun deltatt i Kvitt eller dobbelt under Gunnar Hårberg. Der vant
hun 10.000 kroner, og temaet var naturligvis de to nevnte indianerstammene. Hun har også skrevet barnebøker
til bruk i skolen og holdt ”Barnetimen
for de minste” om indianere. Og deltatt
i familieprogram på TV.
For tiden sitter Kari som leder av
Landslaget for offentlige pensjonister,
Telemark lokallag. Der innbyr hun til
mange ﬁne og interessante kulturelle
samlinger. For det Kari gjør, gjør hun
grundig.
- Jeg liker å bruke meg selv, sier Kari.
Jeg har ikke vært redd for å kaste meg
utpå med ting som høres spennende ut.
Det har gjort livet mitt rikt.
- Kari, du er blant de få som jeg hører
bruker uttrykket ”da jeg ble frelst”...
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- Ja visst er jeg frelst! Helt fra jeg var
liten, har jeg hatt et ønske om å være et
Guds barn. Sammen med ei venninne
søkte jeg en stund i forskjellige religiøse retninger. Men 1. Pinsedag 1988
gikk jeg til alters i Rødtvedt kirke i
Oslo. Jeg merket ikke noe spesielt der
og da. Men da jeg kom hjem i stua, var
det som om hele rommet ble fylt av en
sterk kraft, og jeg følte at Gud var så
inderlig nær meg. Overfor denne kraften følte jeg meg som en synder som
hadde bruk for Gud. Da knelte jeg ved
en stol og overga meg til Ham.
I dagene og ukene som fulgte, følte jeg
fortsatt på denne kraften.
- Har dette fått noen betydning for
julas innhold for deg?
Kari smiler. Men som den forsiktige,
kloke dame hun er, kommer svaret etter en smule betenkning.
- Ja, det kan jeg trygt si. I jula kjenner
jeg først og fremst på en veldig takknemlighet til Jesus som lot seg føde
inn i vår verden for å frelse oss, frelse
meg. For meg er jula takknemlighetens
høytid.
- Hvordan skal du feire julekvelden i
år da, Kari?
- Helt sikker er jeg ikke. I min enslige
stand er jeg avhengig av å oppsøke
et sosialt fellesskap. Det gjør jeg på
gudstjenester i kirken. På julekvelden
har jeg ofte vært på Hermon eller
en tilstelning i Betania. Slik blir det
kanskje i år også. Men med et nytt
innhold i jula føles det enklere og mer
meningsfylt å være alene også, smiler
den nysgjerrige, impulsive og vennligsinnede
Kari Krogsrud. køs
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Oppslagstavla
Speidergudstjeneste
”Speidernes Venner”
i Skien arrangerer
speidergudstjeneste
i Gjerpen kirke,
mandag 8. desember
(ikke 1.desember som det sto i forrite
nr.) kl.17.30.
Speidermusikken spiller og gudstjenesten er åpen for alle. Sokneprest i
Gjerpen, Thor Egil Abrahamsen, som
selv er gammel speider, leder gudstjenesten.

Menighetens årlige misjonsfest
holdes søndag 25. januar 2009,
kl. 18.00.
Gjerpen Menighet støtter et arbeide
igjennom Det Norske Misjonsselskap
som går til diakonalt ungdomsarbeide
på Madagaskar.
Vi har vært så heldige å få Misjonær
og prest Harald Evjedal til å tale og
vår egen prest Thor Egil Abrahamsen
vil gi oss glimt fra Madagaskar.
Et fyldig sangkor, Valebø bygdekor
ved Ingrid Spirdalen vil også delta.

Menighetens juletrefest
blir avviklet på på menighetshuset,
søndag 4. januar kl.17.00.
Festen passer for store og små og blir
arrangert i samarbeid med Sneltvedt
Normisjon.
Det blir andakt v/Ingvild Aakre, sang
ved Sneltvedt GospelKids foruten
utlodning og gang rundt juletreet.
Alle er velkommen!

6-åringene i Gjerpen
ønskes spesielt velkommen til familiegudstjenesten i Gjerpen kirke, søndag
1.februar kl.11.00.
Da blir det utdeling av bok til alle
6-åringene. Sneltvedt Gospelkids blir
med i gudstjenesten.

Utleie av Menighetshuset

Benytt huset til fester, møter, bursdager, konﬁrmasjoner mm. Priseks.:
Storsalen m/ kjøkken kr. 1400,Peisestua m/ kjøkken kr. 900,Prisene dekker renhold og oppvask.
Bestill huset hos Grethe og Bjørn
Solbakken, tlf. 35 59 01 69.
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Diakonen slutter.
Diakon Torbjørn Evensen slutter i tjenesten, 1.mars 2009. Da har han nådd
pensjonsalderen. Vi kommer tilbake
til den saken ved en senere anledning.
Menighetsrådet har besluttet å lyse
ut stillingen. Evensen har hatt 50%
stilling. Nå lyses stillingen ut i inntil
70%. Vi ønsker oss en diakon eller
diakoniarbeider som både kan arbeide
med yngre aldersgrupper og videreføre tilbudet til eldre og pårørende.
Fellesmøter i Gjerpen.
Fellesmøtene i Gjerpen er lagt til 58.mars 2009. Per Arne Dahl og Arvid
Hunemo blir taler på fellesmøtene.
Godt nytt for Gjerpen

Bønn i Gjerpen
Vi har en bønnetjeneste her i Gjerpen
menighet som vi gjerne vil gjøre kjent.
Hver tirsdag kl.15.30-16.00 har vi tid
for bønn og stillhet på bønnerømmet
på menighetskontoret i Håvundveien 5.
Her er det åpent for alle. Bortsett fra i
skoleferiene vil det være folk her.
Vi har et bønnenettverk på 10-12
personer som regelmessig ber. Mest
for menighet og lokalmiljø, men også
for mennesker og forhold ute i verden.
Vi tar imot konkrete forbønnsemner.
Dersom du ønsker at vi skal be for noe
som ligger deg på hjertet, kan du ta
en telefon til menighetskontoret eller
soknepresten, så lover vi å ta det med
i bønn.
Nederst i kirken har vi ei bønnekrukke.
Det ligger penn og papir ved siden av.
Her går det an å skrive bønneenmner
og legge dem i krukken. De blir så tatt

med til samlingene på tirsdager og bedt
for der.
Det er godt
å kunne stå i
denne tjenesten. Skriften
knytter løfter
til bønn og
oppfordrer
oss til bønn:
”Vær ikke bekymret for noe! Men la
alt som ligger dere på hjertet, komme
fram for Gud i bønn og påkallelse med
takk!” (Fil. 4.6)
En gang i halvåret har vi forbønnsgudstjeneste i Gjerpen kirke. Det er gjerne
en tirsdagkveld og vi begynner så tidlig
som kl.18.00. Disse gudstjenestene er
også åpne for alle.
PS. Har du lyst til å være med i bønnenettverket, så kontakt en av oss på
menghetskontoret.

Formiddagstreff i Gjerpen menighetshus
Onsdag 10. desember kl 10.30:

Leif Isaksen og Fredheimkammeratene.

Onsdag 7. januar 2009 kl. 10.30:

Juletreff med Abrahamsen og Evensen.

VELKOMMEN
Godt nytt for Gjerpen

TIL TREFF!
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Hvilken julesang liker du best?
Vi har spurt noen i Gjerpen om hvilken julesang de liker best, gjerne med
en kort begrunnelse
begrunnelse.

Cathrine Mustvedt:

- Jeg liker godt
Jakob Sande sin
julesang:
”Det lyser i
stille grender”.
- Den har en ﬁn
tekst. Det noe
med stemningen
i sangen. Den er
enkel og vár.

Kjell Frigstad:

Jens O. Kjær:

- Det er så
mange ﬁne julesanger å bli glad
i. Skal jeg velge
én sang, må det
bli ”Mitt hjerte
alltid vanker”.
Melodi og
tekst passer bra
sammen - den er
bare ﬁn!
- Jeg har et spesielt ungdomsminne
som knytter seg til
"Deilig er jorden".
- Jeg synes den
har mye å si oss
om nestekjærlighet og vilje til å
leve sammen i
fred.
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Hvis DU har en julesang du er spesielt glad i, eller som du forbinder
med en spesiell opplevelse, er du
velkommen til å sende en e-mail til
redaksjonen@gjerpen.no før jul.
Kanskje får vi til en oversikt over "julesanger i Gjerpen" på internettportalen
www.gjerpen.no til jul?

Det nye orgelet i Gjerpen
kirke er under bygging

Kantor i Gjerpen menighet, Kjell
Frigstad, forteller at han nylig har vært
i Luleå i Sverige hvor det nye orgelet til
Gjerpen kirke er under bygging.
Orgelet vi har bestilt blir mer "fransk"
en barokkinspirert i følge Kjell. Ord som
Hovedverk, Swell, Rygg Positiv farer
gjennom luften når Kjell med innlevelse
forteller om orgelet. Jeg nikker høﬂig og
blir på nytt minnet om at jeg er ufaglært
når det gjelder så vel orgelkunnskap
som orgelspill. Men moro blir det å høre
kirken på nytt bli fylt av orgelmusikk av
høy kvalitet!
Dersom du er orgelinteressert eller bare
nyskjerring, ﬁnner du mer informasjon
om Grönlund orgelbyggeri på internettadressen: http://www.gronlundsorgelbyggeri.se.
nts
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Et ungdomsminne

Jeg var 12 år da krigen kom til Norge i
1940 og ﬁkk derfor mye av ungdomstida preget av denne. Sjøl om vårt
distrikt ikke var blant de som var verst
rammet av krigen, stiftet vi bekjentskap med mange av krigens uhyggelige
sider. Vi ble vant til fremmede soldater,
forordninger og påbud fra okkupasjonsmakten, plakater med ”Skutt blir
den osv.”, knapphet og rasjonering på
det meste av dagliglivets nødvendigheter som mat, klær, sko. Og vi ﬁkk høre
mye triste og dårlige nyheter fra inn- og
utland. Radioen måtte vi levere fra oss,
noe som etterlot et stort savn i de ﬂeste
hjem. I radioen var det den gang som nå
nyheter og musikk foruten underholdning og oppbyggelige og opplysende
programmer. Dette ble borte og avisene
var sensurert og inneholdt bare nazivennlige nyheter og slikt som passet
okkupantene og deres handtlangere. Så
snart mørket kom, måtte lyskilder blendes og blendingsgardiner trekkes for,
så allierte ﬂyvere ikke skulle få hjelp til
navigeringen.
Tross disse dystre tider, gjorde familiene hvert år mye for å skape høytid over
julehelgen, ved å gjøre reint, pynte og
tenne lys bak blendingsgardinene. Det
ble vist stor kreativitet for å skaffe litt
ekstra god mat, og sjølsagt - i beskjednere grad enn i dag - julegaver. Musikk
har en stor plass i julehøytida og uten
radioen og dens julemusikk var det
vanskelig for mange å få den rette stemningen inn i hjemmene. Sjøl om noen i
vår familie spilte litt ﬁolin eller trekkspill, var nok spillet av en klasse som
ikke skapte den riktige julestemningen.
Derfor lot de stort sett instrumentene
hvile.
Godt nytt for Gjerpen

Jeg husker at vi ﬂere juler hadde besøk
av en ungkar som pga epilepsi hadde
mistet jobben. Den gang var ikke trygdesystemet utbygd som nå og han måtte
klare seg på en meget beskjeden pensjon. Som innﬂytter fra en helt annen
kant av landet, uten nær familie, var det
mitt inntrykk at han var meget ensom.
Han var svært takknemlig for å bli bedt
til en middag i ny og ne, og kanskje
spesielt julemiddager. Vedkommende
var ﬂink til å spille og synge, og de
dagene han var hos oss, bidro han i en
utrulig grad til å skape en julestemning
som jeg husker ennå.
Utenom de vanlige kjente julesalmene
og -sangene husker jeg spesielt hans
framføring av ”Deilig er jorden”.
Teksten hadde jeg vanskelig for å
forstå, slik situasjonen var. Men nå
som godt voksen forstår jeg at jorden
i utgangspunktet er et godt sted. Det
er vi mennesker som gjør at den ennå
ikke er blitt ”deilig” å være på for alle.
Maktkamper, griskhet og egoisme rir
jo verden som en mare. Tenk om nestekjærlighet og vilje til å leve sammen
i fred kunne avløse dagens egoisme og
kravmentalitet. Her burde de 10 bud
være en nyttig rettesnor for oss alle.
Jens O. Kjær
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GJERMUNDSEN
Kunst & Rammer
Luksefjellvn. 201
Tlf. 35 59 03 89
Mobil 917 96 078

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

Luksefjellv. 568, 3721 Skien

Alt innen tømrer- blikkenslager
og enklere murarbeid
Kjetil Bjørnback:
Finn Harald Stensrud:
Frank Andersen:

920 69 336
950 65 089
951 41 481

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

KRISTELIG BOKHANDEL

AS Mobile

SKIEN - TLF: 35 53 00 25
kriboo@frisurf.no

Oscarsgate 3, 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
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Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300

eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no

Godt nytt for Gjerpen

Nylende Byggsenter AS

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

Luksefjellveien 30, 3716 Skien
Åpningstider: Man.-fre. kl. 8-14
Man.-tor. kl. 17-19. Lør.-Søn.: Vakttelefon
Sentralbord / vakttelefon: 35 50 64 40

Statoil Nylende
Skien – Telefon 35 52 19 30

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

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
Prøv oss:

O W GUNDERSSEN
eftf as

Mælagaten 1, 3716 Skien
Tlf. 35 52 28 18

Prinsessegt. 1, 3724 Skien

Damekonfeksjon
Telefon 35 52 07 61

Kristian Fjose. Urmaker
Luksefjellv. 236, 3721 Skien
Tlf. 35 59 05 79
Løvenskiold Fossum
Skogbruk – Kraftverk
Hovedkontor tlf. 35 50 43 50
Kervel Fabrikken
Håvundveien 278, Skien

Godt nytt for Gjerpen

Hydro Texaco Wattenberg

DØGNÅPENT
Telefon 35 52 30 20
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Karneval på Lekestua

Etter en liten periode uten aktivitet
startet Lekestua på Sneltvedt bedehus
opp igjen tidligere i år. Lekestua er
en gjeng barn og voksne som treffes
hver onsdag fra kl. ti til ett, for å leke,
synge, skravle og gjøre forskjellige
hobbyaktiviteter. I høst har vi blant
annet malt løv, spilt instrumenter, laget
trolldeig og julekort, for å nevne noe.
Midt på dagen har vi formiddagsmat hvor vi nyter medbrakt niste. Te
og kaffe lager vi på Lekestua. Noen
ganger har vi også litt ekstra bevertning, som for eksempel pølsefest eller
vaffelsteking.
29. oktober hadde vi karneval, og
dette var så gøy at vi ble enige om å
gjøre det til en halvårlig tradisjon. Her
kom det kostymer fra både dyreriket
og menneskeverdenen. Det ryktes at
lokalbefolkningen ble svært forundret
da de så en tiger komme kjørende i
nabolaget. Vi ﬁkk også besøk av en
odelsgutt - Håkon, en ﬂamencodan12

ser - Ida Soﬁe, en liten snøprinsesse Elisabeth, en stor snøprinsesse - Anna,
en Tigergutt - Håkon og en Nasse Nøff
- Tor Martin. Hvor mye de små egentlig brydde seg om utkledningen skal vi
ikke spekulere i, men vi voksne synes
i alle fall det var veldig moro. Ungene
syntes å være langt mer begeistret for
pølsene, som gikk ned på høykant.
Druer til dessert og rosineske i godtepose var heller ikke å fornekte.
Vi har plass til mange ﬂere lekevenner,
så er du en mamma, pappa, bestemor,
bestefar, annen slektning eller dagmamma med fri på onsdager så ta med
barnet/barnene og kom på Lekestua. Vi
har mange leker og masse godt humør.
Siste onsdag før jul er 3.desember med
pepperkakebakst, og vi ønsker gamle
og nye lekevenner velkommen igjen
14.januar.
God jul!
Hilsen oss på Lekestua
Godt nytt for Gjerpen

"Billedbrev" fra Jan Sørebø i Mali
Kirkens Nødhjelp har ei beredskapsgruppe med folk som kan
påta seg oppdrag hvis det skulle
oppstå et akutt behov for personell et eller annet sted i verden.
Vanligvis brukes medlemmer i
gruppa i forbindelse med katastrofer og nødhjelpsarbeid, men denne
gangen er oppgaven min å fylle en
ledig stilling ved regionkontoret i
Mali i tre måneder.

Solcelle hos en familie

I Mali er det ikke noen akutt nødsituasjon, men Kirkens Nødhjelp
driver langsiktig utviklingsarbeid.
Vi skal hjelpe befolkningen nord
i landet slik at de kan forbedre sin
livssituasjon, kvinnene i området
er en prioritert målgruppe. Det å
styrke kvinnenes posisjon, og gi
dem mulighet til å hevde sine rettigheter er avgjørende for å skape
utvikling.
Godt nytt for Gjerpen

Vi har dessverre bare fått
plass til et lite utdrag
av Jans "billedbrev"
denne gangen.

Borebrønn med pumpe

Det legges stor vekt på å bygge
opp lokale organisasjoner rundt de
ulike hjelpetiltakene. I landsbyen
blir det f.eks. etablert en egen
organisasjon for drift av brønnen.
Det å styrke kvinnenes stilling og
innﬂytelse er avgjørende for å få
til utvikling, og et viktig mål i seg
sjøl. Gjennom opplæring og organisering opplever kvinnene at de
sammen er i stand til å få til noe.

Barn på "hurtigskole" tar igjen tapte skoleår
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Mye kos og hyg
hygge
på Aas bedehus

Årets medarbeider

De siste årene har menighetsrådet kåret
”Årets medarbeider” i forbindelse med
Aas bedehus har to hyggelige arrangemedarbeiderfesten i november.
menter i tilknytning til jula.
Dette er personer som på en spesiell
Først ut er Grautfesten, lørdag 13. des. måte har utmerket seg med et trofast
Som navnet sier, serveres det god gam- engasjement for menigheten både dette
meldags risgraut denne kvelden. Men
året og tidligere. Det er hyggelig å kunselvsagt vanker det gode hjemmelagede ne løfte fram og hedre enkeltpersoner på
kaker og kaffe også. Programmet består den måten, men det er og vanskelig fordi
gjerne av leker, konkurranser, sang og
vi har så mange gode kandidater til en
opplesning, som favner alle aldersgrup- slik utmerkelse. Så hvem skal vi velge?
per. Nytt av året er ”Nytt på nytt” med
lokalt tilsnitt. Sognepresten vår Tor Egil, I løpet av de årene vi har gjort dette, har
vi forsøkt å hente kandidatene fra ulike
er fast taler på Grautfesten.
”arbeidslag” i menigheten.
Mandag 29. des. er det Juletrefest der Denne gangen ble ”Årets medarbeivi selvsagt går rundt juletreet. I tillegg
der” valgt ut blant de mange som har
til andakt skal vi også ha annet koselig sin tjeneste innenfor diakoniarbeidet i
program, igjen for alle aldersgrupper.
menigheten. Og årets medarbeider heter
Denne kvelden serverer vi skikkelig
Sverre Olsen.
kveldsmat med masser av godt pålegg.
Vi håper mange får lyst til å komme. Om Sverre har i en årrekke lagt ned utallige
timers arbeid innenfor dette feltet. Først
du vanligvis ikke har noen tilknytning
til Aas bedehus, er du selvsagt hjertelig som ansatt diakon, senere som frivillig,
velkommen likevel. Ja, ekstra velkom- ulønnet medarbeider. I ﬂere år har han
vært medlem av diakoniutvalget, der han
men!!
for tiden er leder.
I tillegg til dette har han hatt ﬂere andre
Godt Nytt for GJERPEN verv i menigheten. Han har bl.a. ﬂere
Håvundvegen 5, 3715 Skien
perioder i menighetsrådet bak seg, også
der i ﬂere år som leder.
E-post: redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Asgeir Høgli
Det som særpreger Sverre er den lune og
Redaksjon: Thor Egil Abrahamsen
tjenestevillige måten han utfører oppNils Terje Sneltvedt
gavene på. Han går stille fram, men han
Kjell Øivind Skjærum
setter dype og gode spor etter seg. DerNeste nummer kommer ut i slutten av
med syns vi at vi har funnet en verdig
januar.
”prisvinner”. Gjerpen menighet vil på
Siste frist for innlevering av stoff er
denne måten takke for alt det gode han
fredag 9. januar.
r
r.
har gjort for menigheten og ønske han
Se også internett: www.gjerpen.no
Guds velsignelse over tjenesten videre.
Astrid Flatin
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Slekters gang
Døpte i Gjerpen

Ida Høydalen Høgseth
(Borgestad kirke)
Kasper Rebbestad Kittilsen
(Borgestad kirke)
Sara Elise Tufte (Borgestad kirke)
Kasper Lunden (Skotfoss kirke)
Bente Holtren Vige
(Stridsklev kirke)
Sander Andre Berge
Nicholay Eriksrød-Fjeldahl
Julie Bocerup Utne
(Borgestad kirke)
Ulrik Lund Bordi
Emilie Hvitsand Erichsen
Eirik Heggemoen (Luksefjell kapell)
Joseﬁne Mathisen
Ingrid Dvergsdal Naas
Erling Dvergsdal Naas
Karoline Moe Pettersen
(Luksefjell kapell)
Guri Gustavsen Thygesen
(Luksefjell kapell)

Døde i Gjerpen

Hans Edvard Jensen f.1921
Ellen Marie Rindebakken f.1926
Birgith Østtveiten f.1927
Ragnar William Rød f.1924
Jens Kristian Fladeby f.1926
Emil Kise f.2008
Bodil Aslaug Serigstad f.1938
Liv Mona Laurantsen f.1955
Bjørg Elise Lura f.1927
Jenny Skyer f.1926
Janny Sylvira Karlsen f.1908

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:
gjerpen.menighet@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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JULEKONSERTER
I GJERPEN KIRKE
3. DESEMBER (onsdag) kl.18.00:

”Julesang i adventstid”

Menighetens forjulskonsert i samarbeid med bedehusene og Gjerpen
misjonsmenighet. ”Gla´sang”, Ås musikkforening, Schlägermusikken,
Valebø bygdekor, barnekoret ”Drops” fra skogplassene og duetten
Eliana og Dayver fra Colombia synger. Andakt v/Bergljot Straume.
Kollekt ved utgangen.
Overskuddet går til Skien diakonale senter.
7. DESEMBER (søndag) kl.19.00:

Korpskonsert

med Gjerpen skolekorps og Suoni spiller.
11. DESEMBER (torsdag) kl.19.00:

Kammerkonsert

Telemark kammerorkester kommer på besøk. Torunn Eriksen blir med
som solist. Hun synger julesanger som er spesielt arrangert for henne.
Hun er kjent fra radio og TV og har nylig gitt ut soloplate.
14. DESEMBER (søndag) kl.18.00:

Svensk Luciagudstjeneste

med deltakelse fra Margarethakyrkan i Oslo. Åpen for alle.
16. DESEMBER (tirsdag) kl.19.00:

Brasskonsert

ved Grenland Brass og John Kristian Sletteberg.
29. DESEMBER (mandag) kl.19.00:

Romjulskonsert

med blant annet Kari Lise Høgseth sang og Anna Carlsen på cello.
Dette er ”hjemvendte” studenter som vi gleder oss til å høre.
Det blir også allsang denne kvelden.

