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Velkommen til "Godt Nytt for GJERPEN".
Inne i bladet ﬁnner du denne gangen ﬂere artikler om emnet død, sorg, og
savn. Kanskje har du også tanker eller erfaringer som burde vært med her?
Det er nok mange i Gjerpen som kunne ha bidratt til å belyse dette temaet!
De ﬂeste erfarer likevel at det kan være vanskelig å snakke om det som har
med døden å gjøre, til og med i forhold til sine aller nærmeste.
Kanskje vet du om noen som kunne ha glede av et besøk av diakonen eller
å delta i en sorggruppe? Eller kanskje det bare er en hyggelig prat med deg
som venn eller nabo som skal til? Den som har du opplevd en trygg og fortrolig samtale om slike emner, kan bekrefte hva det betyr for "å komme videre" i
livet. Og du ﬁnner som sagt mer om dette inne i bladet.
Men la oss heller ikke glemme å minne hverandre om den hjelpen som ligger
i håpet og troen på at den evige seier over døden, som Jesus bidro til en gang
for alle, også gjelder for deg og meg!
ah

Korset - en påminnelse

Bildet av den gedigne, korsformede hovedlysekrona i Gjerpen kirke kan minne oss både på
Kristus som "verdens lys" og på de døde som
vi savner. Men selvfølgelig også på konserter,
gudstjenester og andre arrangementer og samlinger i kirken i tiden fremover.
Les mer bl.a. på oppslagstavla på side 8, 9 og 14.
Les også om dette:
Velkommen til Svein Lindebø
Ekstraordinært årsmøte for diakonien
Når det uvirkelige blir virkelig
Minnerik allehelgensmarkering i november

PREKENLISTER
Gjerpen kirke:
9.okt. 21.s.e.pinse

kl.11.00

Lindebø. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet.
Menighetsrådsvalg etter gudstjenesten

16.okt. 22.s.e.pinse

kl.11.00

Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke.
Fellesgudstjeneste i Borgestad kirke. Lindebø. Dåp.

23.okt. 23.s.e.pinse

kl.11.00

Abrahamsen. Dåp. Offer: NKSS (Skolelagsbevegelsen)
Menighetsrådsvalg etter gudstejenesten.

30.okt. Bots- og bededag kl.11.00 Kjell Rugkåsa. Skriftemål. Offer: Menighetsarbeidet.
Ekstraordinært årsmøte for diakonien i Gjerpen
menighet etter gudstjenesten. Se oppslagstavla side 9.
Fredag 4. november

kl.19.00

6.nov. Allehelgensdag kl.11.00

13.nov. 26.s.e.pinse

kl.11.00

Allehelgenskonsert.
Abrahamsen. Nattverd. Cellisten Anna Carlsen deltar
Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen.
Minnemarkering for avdøde.
Lindebø. Dåp. Offer: Acta – Normisjon (barn og unge)

20.nov. Siste s. i kirkeåret kl.11.00 Abrahamsen. Nattv. Offer: Menighetsarb. i Gjerpen.
Tordag 24.nov.
27. nov. 1.s.i advent

kl.19.00

Førbønnsgudstjeneste m/nattv.

kl.11.00

Familiegudstjeneste. Abrahamsen. Dåp.
Barnekoret GBG og Gjerpen skolekorps delt.
Offer: KFUM-KFUK-speiderne

4. desemb. 2.s.i advent kl.19.00

Lysmesse. Konﬁrmantene deltar.

11. desemb. 3.s. i advent kl.11.00

Abrahamsen. Nattv. Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen

Valebø kirke
6.nov. Allehelgensdag kl.11.00

Lindebø. Nattv.

27.nov. 1.s.i advent

Lysmesse.

kl.17.00

Vealøskapellet Sportsandakt kl. 12.00:
9. oktober
16. oktober
23. oktober
30. oktober
6. november

2

Elgjakt (ingen gudstjeneste)
Reinhard Enggrav
Sneltvedt Gospel kids
Sten Ulrik Heines
Øyvind Drangsland

13. november
20. november
27. november
4. desember
11. desember

Geir Flatin. Nattverd
Ellen Martha Blaasvær
Erik Nordgren
Terje T. Gundersen
Jostein Gjærum

Godt nytt for Gjerpen

Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
De spørsmålene vi blir møtt med kan
ha svært forskjellig innvirkning på
oss, de kan skape nærhet eller avstand
- åpne eller stenge.
De kan røpe redsel, nysgjerrighet eller
misunnelse, og representere alt fra fordømmelse til omsorg.
Jesus møtte alltid mennesker med
omsorg. Det gjorde han også i fortellingen om den blinde ved Jeriko
(Lukas 18,35-43), og derfor stilte han
spørsmålet: Hva vil du jeg skal gjøre
for deg?
Hverken fysiske handicap eller et feilaktig liv ble møtt med fordømmelse
av Jesus. Han møtte mennesker med
tilbud om hjelp.
Han visste egentlig hva den enkelte
hadde behov for og kunne sikkert ha
gitt hjelp uten å spørre - men spurte
likevel.
Det er ikke alltid like enkelt å være
hjelper, men Jesus er den fullkomne
hjelper. Han vet at dersom hjelpen skal
nå fram må behovet for hjelp være
erkjent og ønsket. Det er den hjelpeløse som er istand til å ta imot. Slik er
det på mange av livets områder. Og de
aller ﬂeste av oss må vel innrømme at
livet ikke alltid blir slik vi ønsker det
- og av og til er det vår egen skyld.
Jesus spør også deg: Hva vil du jeg
skal gjøre for deg? Og dermed åpner
han opp for ditt behov for hjelp. Hjelp
i sykdommen og ensomheten, i sorgen
og savnet, i angsten og depresjonen,

Godt nytt for Gjerpen

konﬂikten og krisen, i synden og nederlagene.
Du kan ikke fortelle han noe som han
ikke allerede vet, men han ønsker at du
setter ord på det og åpner opp for hans
hjelp. Han hjelper ikke alltid slik vi
forventer, men han hjelper alltid - på
en eller annen måte!
Jesus vet hvordan akkurat du har det,
for han kjenner deg og har selv prøvd
menneskelivet.
Jesus er den første og største diakon.
Han kom ikke for å la seg tjene, men
for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge. Han har selv møtt fristelsen,
angsten og lidelsen - ja, til og med
døden - men kom seirende ut av det,
og er gitt all makt i himmel og på
jord. Derfor kan han lindre smerten,
vise vei ut av konﬂikten, tilgi synden
og reise opp fra nederlagene.
Jesus er dessuten vårt største forbilde.
I ord og holdning utfordres vi som
enkeltmennesker og som menighet til
å bringe videre dette sentrale diakonale
spørsmål: Hva vil du jeg skal gjøre for
deg? Det handler om å kunne lytte og
se, og gi den hjelp som det er behov
for.
Torbjørn - diakon

Velkommen til formiddagstreff
på menighetshuset kl 10.30:

19.10 Leif Isaksen og Stormkoret
9.11 Gerd Rønningen og Mannskoret fra Hauges Minde
7.12 Kapellan Svein Lindebø og
Fredheimkameratene
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Når det uvirkelige blir virkelig
Vi har et unikt prestepar i Gjerpen.
Både Ingjerd Abrahamsen, som til
daglig blant annet er helsesøster ved
Gjerpen ungdomsskole, og sokneprestektemannen Thor Egil har mye
erfaring fra møter med både unge
og gamle som sørger. Før de kom til
Gjerpen satt de f.eks. begge i det kommunale kriseteamet i Kviteseid.
- Ingjerd, du er engasjert i et prosjekt
under kreftforeningen i forhold til barn
og unge som sørger. Hva er det tilbudet går ut på?
- Vi har en gruppe for barn og unge
som har alvorlig syke foreldre, og en
annen gruppe for etterlatte. Vi kaller
den for ”leve-videre-gruppe”.
- Kan alle som vil være med i disse
gruppene?
- Sorggruppa er lukket – det vil si det
er de samme som er med hver gang.
Men det starter opp en ny gruppe mandag 24. oktober og alle som ønsker det
kan bli med der. Vi samles til sammen
8 ganger i løpet av høsten og vinteren.
Når det gjelder etterlattegruppa er den
mer åpen, hvor det er litt forskjellig
antall deltakere fra gang til gang.
Hva er din opplevelse av å være med i
disse gruppene?
- Det er en veldig sterk opplevelse.
Barna og ungdommene er veldig åpne
og gir uttrykk for at det er godt å snakke om døden.
Alle synes stort sett det er vanskelig å
snakke om døden – både i forhold til
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Ingjerd og Thor Egil Abrahamsen

familie, venner og andre. Men i disse
gruppene oppmuntrer vi hverandre til
å ta disse tankene opp hjemme også.
Felles opplevelser gjør at de unge
lettere forstår hverandre. Og det er
mange som opplever at vennene ikke
forstår dem.
Hvordan rekrutteres det til disse gruppene?
- Først og fremst gjennom informasjonsmøter på kreftforeningen og gjennom helsesøstre, lærere eller andre.
Hvis noen ønsker å bli med kan de
ringe telefon 35 90 55 70.
Ofte er det foreldre som oppmuntrer
ungene til å ta kontakt. Det er på en
måte en støtte for foreldrene, som ofte
kan ha nok med seg sjøl i en vanskelig
tid.
- Du som prest, Thor Egil, Hvordan
opplever du å møte mennesker som
sørger?
Godt nytt for Gjerpen

- Først og fremst er jeg opptatt av at
sorg ikke er en sykdom. Sorg og savn
hører jo livet til.
Det er heller ikke alle som trenger å
være med i et organisert opplegg, men
det er viktig at folk griper mulighetene
de har til å hjelpe seg selv og andre.
- Hva betyr selve begravelsen i denne
sammenheng?
- Begravelsesritualet hjelper folk til å
”komme gjennom” og holder fram det
kristne håpet. Særlig dagene fra dødsfallet frem til begravelsen kan være
vanskelig for mange.
Har du noen praktiske råd til dem som
opplever et dødsfall i sin nærmeste
familie eller omgangskrets?
- Det viktigste stikkordet her må
være åpenhet. Vonde følelser som blir
stengt inne gjør noe med en, sånn på
lang sikt.
Jeg vil i de aller ﬂeste tilfeller anbefale en åpen gravferd. Jeg tror også det
tross alt er godt å ta imot kondolasjoner ved graven. Ta imot en klem og
varme håndtrykk.
("Kondolere" betyr å "føle smerte", og
er et tradisjonell måte å uttrykke sin
medfølelse i en annens sorg).
For øvrig vil jeg anbefale de pårørende å delta på ”syning”, dvs. at de
ser den avdøde.
- Gjelder det for barn også?
- Det er selvfølgelig viktig at foreldrene forbereder barn på forhånd.
Lær barna at døden er naturlig. Alle
lever jo med en bevissthet om at vi
skal dø.
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- Har du noen konkrete tips til foreldre
som vil forberede barna på å se den
døde kroppen til en de har vært glad i?
- Forklar dem på forhånd hva de vil
få se. Hva slags rom de kommer inn i.
Om kista - at de skal ta av lokket.
At den avdøde er "pyntet", men blek
og kald. At han ligger med lukkede
øyne.
Og det er ikke farlig å ta på den
avdøde!
- Det er kanskje ikke alle som forbinder "syning" med noe positivt?
- Enkelte eldre kan nok ha ganske
vonde opplevelser fra barndommen.
Sannsynligvis fordi situasjonen ikke
var tilrettelagt for dem og de ikke ﬁkk
det bearbeidet etterpå.
Det er viktig å snakke sammen om
opplevelsen i etterkant. Og for al del
bruke ordet ”er død”, ikke at han sover
eller er gått bort.
- Hvilken funksjon får selve begravelsen oppi dette?
- Ritualenes oppgave er på en måte å
gjøre det uvirkelige virkelig.
Vi klarer liksom ikke å tenke oss tanken om at et stort og sterkt menneske
er død.
I den nye liturgien er det innskjerpet at
senking av kista er det normale.
Poenget er at den døde forlater oss,
ikke at vi skal forlate den døde!
Og det er tillatt å gråte i en begravelse,
men det er ikke noe påbud. Det er veldig individuelt hvordan vi reagerer.
Om vi begynner å gråte, kan det være
(forts. side 7)
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Torbjørn - diakon
Torbjørn Evensen har fra 1997 vært
ansatt som diakon i Gjerpen menighet. Han er utdannet faglærer i
forming, kroppsøving og kristendomskunnskap og tok diakonutdanningen i
1997-98.

fort ferdige med sorgen, men ”ting
tar tid”, ikke minst når det gjelder
sorg. Da kan være godt å snakke med
en som står litt ”utenfor” familie- og
venneﬂokk og som har både tid og
erfaring.

Vi har slått av en prat med Torbjørn
om en viktig del av tjenesten hans:
Å besøke etterlatte i forbindelse med
dødsfall.
- I samarbeid med prestene tilbyr jeg
et besøk til etterlatte som vi tror trenger eller har lyst på et slikt besøk, og
som er bosatt her i Gjerpen.
- Er det mange som benytter seg av
tilbudet?
- Om lag halvparten av alle som får
tilbudet sier ”ja” til et slikt besøk. Jeg
møter stor takknemlighet for at menigheten har et slikt tilbud og mange blir
overrasket.
- Hva er hensikten med besøket?
- Å gi hjelp til å bearbeide sorgen! De
ﬂeste som opplever sorg og dødsfall
trenger å sette ord på følelser, tanker
og opplevelser. Venner, familie og
nettverk er til stor hjelp, men ikke alle
har like gode nettverk. Noen ganger
kan det også mangle på åpenhet i
familien. Det kan være vanskelig å
snakke om det som har hendt. Dermed
går en alene med følelser og vonde
tanker.
Mange forventer at vi skal gjøre oss
6

Torbjørn Evensen på talerstolen i menighetshuset under et formiddagstreff

-Opplever du dette som en meningsfull del av tjenesten?
- Så absolutt. Dessuten gjør mine egne
erfaringer det lettere å forstå andre
som har mistet noen av sine kjære.
Selv ble jeg enkemann før fylte 50.
Kona døde av kreft. De 4 barna våre
var fra 13 til 22 år gamle. Jeg vet at
det er godt å ha noen å dele sorgen
med.
Godt nytt for Gjerpen

- Hvor lenge varer et slikt hjemmebesøk?
- Normalt varer det en times tid, men
noen ganger kan det være aktuelt å
gjøre avtale om nye besøk. Og det
kan bli til regelmessig kontakt.
- Har kirken andre tilbud til etterlatte?
- Diakonen i Porsgrunn har et tilbud
om sorggruppe for hele Grenlandsområdet. Samlingene er lagt til
kirkestua ved Østre Porsgrunn kirke.
Der legges det opp til 5 samlinger i
tidrommet februar-april. Samlingene
starter med en felles innledning om
et aktuelt emne. Deretter er det samtaler i smågrupper på 4-6 personer.
Den som vil ha mer informasjon om
dette tilbudet kan henvende seg til
menighetskontoret her i Gjerpen.
- Hvor "stor" må sorgen være for at
en skal melde seg på en slik gruppe?
- Her setter vi ingen grenser. Det kan
være kort eller lang tid etter dødsfallet. Det viktigste må være at en selv
føler et behov for å dele sin sorg med
noen som er i samme situasjon.
tea

Når det uvirkelige...(forts. fra s.5)

for mer enn den avdøde.
- Bør barn få være med i begravelser?
- Ja, barn forstår dette med ritualer,
fordi det gir trygghet. Og det at gravferdsritualet er strukturert og rituelt
har en veldig viktig funksjon, på den
måten at selv om du er i sorg og livet
bryter sammen, så er det noe som
består.
- Hva med tida etter begravelsen?
- Da er det nettverket rundt som kan
bidra til struktur/trygghet – å holde
livet i gang.
At naboer kommer til med mat og
praktiske ting betyr mer enn de ﬂeste
tror.
- Hva med de tilfellene hvor "begravelsen har funnet sted i stillhet"?
- Som jeg sa tidligere, vil jeg alltid
anbefale at det arrangeres en åpen
begravelse, for i det lange løp er det
det folk er mest tjent med.
Det er mye sant i utsagnet om at ”en
delt sorg er en halv sorg”.
Men la meg understreke til slutt at
mine tanker på dette området er ment
som mine personlige anabefalinger,
og er på ingen måte ment å gi skyldfølelse til dem som velger annerledes.
ah

Minnerik allehelgensmarkering i Gjerpen 4.-6.november
Fredag 4. november blir det
Allehelgenskonsert i Gjerpen kirke
kl. 19.00.
(Se nærmere omtale på side 14)
Godt nytt for Gjerpen

Og under allehelgensgudstjenesten
søndag 6. november blir det en særskilt anledning for de fremmøtte til å
minnes sine avdøde.
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Oppslagstavla
Husk høstmarkedet
i Gjerpen Menighetshus lørdag 15.oktober fra kl 11.00.
Salg av hjemmebakst, egg, honning, frukt, grønnsaker
og poteter. Budgiving på 3 bilder av
Kåre Christensen og minibruktmarked
med pynteting og andre smålopper.
Kafè med salg av sveler, vaﬂer, ris- og
rømmegrøt. Utlodning med trekning
kl 11.45 og 12.45. Avslutning kl 14.00.
Spennende tur til Madagaskar!
Gjerpen menighet vurderer å arrangere
tur til Madagaskar neste år for bl.a å
besøke menighetens misjonsprosjekt.
En evt. tur vil bli arrangert sammen
med reiseselskapet Ravinala som er
Det Norske Misjonsselskap sitt eget
reisebyrå.
Tidspunktet er ikke fastsatt ennå, men
våren eller høsten i 2006 kan være
aktuelt.
Dersom det er nok interresse for en
slik tur, vil misjonsutvalget arbeide
videre for å realisere en drøm som
mange av oss har hatt i mange år.
Er du interressert ,så kontakt enten
menighetskontoret ,tlf.35524610 eller
Solveig Sollie tlf. 35522398.
Er en spennende tur til solskinnsøya
Madagaskar noe for deg?
Gullklokke til kantor Kjell Frigstad.
Under en markering på menighetskontoret tirsdag 30.august ﬁkk kantor
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Kjell Mardon
Frigstad overrakt
gullklokke for lang
og tro tjeneste av
kirkeverge Ludvig
Levinsen. Den 1.
september i år hadde Kjell vært ansatt
i Gjerpen i 25 år!
Menighetsbladet
gratulerer også!
Og Kjell vil selvfølgelig også i
fremtiden være
velkommen med
informasjon om
kirkemusikalske begivenheter i Godt
Nytt for Gjerpen!
Termostadstyring av varmen
I disse dager installeres det termostatstyring av varmen i kirken. Dermed
håper vi å unngå det som skjedde i
vinter. Da var benkene enten iskalde
eller glovarme. Nå ser vi fram til å få
en mer behagelig temperatur i setene...
Røyklukten skal bort!
Etter en varm sommer kom røyklukten
tilbake i kirkerommet. Når dette leses
er Polygon antakelig ferdig med en
ny røyksanering av kirken. Vi håper
at resultatet blir så bra at ingen heretter skal sjeneres av røyklukt. Kjenner
vi kirkeverge Ludvig Levinsen rett,
gir han seg ikke før vi er fornøyd med
resultatet.
Godt nytt for Gjerpen

Skriftemål i gudstjenesten
På Bots- og bededag, 30. oktober, starter gudstjenesten med skriftemål. Det
foregår slik at menigheten sier fram en
felles syndsbekjennelse. Deretter kan
de som ønsker det gå fram til alterringen der presten legger hånden på hodet
til hver enkelt og sier: ”Etter vår Herre
Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg
deg alle dine synders nådige forlatelse,
i Faderens og Sønnens og Den Hellige
Ånds navn.”
Det er Kjell Rugkåsa, vår tidligere
prost og sokneprest som leder denne
gudstjenesten.
Forbønnsgudstjenste i kirken
Torsdag 24.november innbyr vi til forbønnsgudstjeneste med nattverd i kirken. Det blir anledning til stille bønn,
enten i benkene eller framme ved alterringen. Et par steder i kirken blir det
lagt til rette for personlig samtale og
forbønn og en kan skrive bønne-

Valg til nytt
menighetsråd i Gjerpen

ønsker som blir tatt fram til alteret og
bedt over. Gudstjenesten avsluttes med
nattverd.
Ekstraordinert årsmøte i diakonien
Etter gudstjenesten søndag 30/10 blir
det ekstraordinært årsmøte for diakonien i Gjerpen menighet. Menighetsrådet
og Diakoniutvalget fremmer følgende
forslag til vedtak:
”Diakoniutvalget legges formelt under
Menighetsrådet f.o.m.1/1-06”
Nå er Diakoniutvalget en selvstendig enhet med eget årsmøte. Hvis
nevnte forslag går gjennom, får
Menighetsrådet det formelle og økonomiske ansvar for den organiserte
diakonitjenesten i Gjerpen.
Oppgavene blir som nå.
Ledig "stilling" som bladbud
Hvis du bor på eller i nærheten av
"Langgårdsfeltet" er du velkommen til
en trimtur 6 ganger i året. Ta kontakt
med menighetskontoret!

Godt Nytt for GJERPEN
Håvundvegen 5, 3715 Skien

ﬁnner ﬁnner sted på
følgende steder og tider:
Gjerpen kirke:
Søndag 9. og 23. oktober
kl.12.30-14.00 (etter gudstjenesten)
Gjerpen menighetshus:
Lørdag 15.oktober
kl.10.00-13.00 (på høstmarkedet)

E-post: redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Asgeir Høgli
Redaksjon: Thor Egil Abrahamsen
Nils Terje Sneltvedt
Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i adventstida, og siste frist for innlevering av
stoff er fredag 18. november.
Send helst med bilder!

Gi din stemme til menighetsrådet i
Gjerpen for de neste 4 årene!

Se også internett: www.gjerpen.no

Godt nytt for Gjerpen
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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

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

Løvenskiold Fossum

Skogbruk – Kraftverk
Hovedkontor tlf. 35 50 43 50

Godt nytt for Gjerpen
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Velkommen til Svein Lindebø
Under kirkekaffen på menighetshuset
søndag 23. september var det velkomst for og intervju med den nye
presten i Gjerpen – Svein Lindebø.
Her følger et utdrag av intervjuet menighetsrådets leder, Jan Sørbø, hadde
med ham.
- Kan du si litt om hvordan du kom hit
til Gjerpen ?
- Først vil jeg
takke for den
ﬁne mottakelsen i menigheten. Fra 2001
har jeg vært
”løsarbeider”
her i distriktet
og vært vikarprest etter behov.
Svein Lindebø
Geir Bekkevold og jeg søkte begge
stillingen som prest i Borgestad menighet. Nå ble det slik at han går inn
i stillingen i Borgestad og jeg overtar
hans stilling som prest i Gjerpen.
Jeg har jobba mye med ungdom og
konﬁrmantarbeid. Staben i Gjerpen og
jeg har allerede hatt en del prosjekter
sammen og jeg gleder meg til å jobbe
videre sammen med Thor Egil og
resten av staben.
- Dialekten din røper at du ikke er så
langt her fra?
- Jeg er en ordentlig ”heimføding” fra
Seljord, men under et vikariat i Bø for
ikke så lenge siden oppdaget jeg at det
ikke er så lett å vedlikeholde nynorskferdighetene når de ikke praktiseres
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til daglig. Faren min var fra Mandal
og moren min fra Kragerø og det har
også påvirket meg språklig.
- Kan du si litt om din bakgrunn for
prestetjenesten?
- Da Leif Isaksen i sin tid ble utnevnt
til sokneprest i Porsgrunn, ble jeg
samtidig ett-åring samme sted. Der
bestemte jeg meg for bli prest.
Etter ferdig utdannelse ved Menighetsfakultetet tjenestegjorde jeg på
Valsmoen utenfor Hønefoss. Jeg reiste
deretter ut i Sjømannsmisjonen og var
i Dubay i 2 år og i Hong Kong i 2 år.
Jeg kom hjem igjen til Norge og var
prest på Skotfoss, Gjøvik og Klevstrand i tilsammen 14 år.
- Hva vil du gjerne arbeide med her i
Gjerpen hvis du kunne velge?
- Jeg har vokst opp i et hjem hvor barn
og unge fra bygda var velkommen til
samlinger. Det har gjort at jeg alltid
har hatt stor kjærlighet til å jobbe med
barn og unge. De har evnen til å skifte
mening og da er det interessant å dele
hva en sjøl har sett og opplevd. Konﬁrmantmusikaler er noe jeg har jobbet
mye med. Det er en ﬁn inngangsport
for å formidle det kristen budskapet.
Jeg liker folk som snakker rett fra
levra – og er vel også blitt litt ﬂinkere
til å snakke direkte.
Jeg har vært mye på alders- og sykehjem. Før tenkte jeg på det som en
vanskelig oppgave, men det har vist
seg å være et veldig interessant og ﬁnt
arbeid.
nts

Godt nytt for Gjerpen

Norpilot-kurs på Aas bedehus
I disse dager starter Aas Normisjon
en serie med kurskvelder som kalles
NORPILOT.
Norpilot er et verktøy som gir hjelp til
et hensiksdrevet og Åndsdrevet arbeid
på lokalplan.
Det vil vitalisere og fornye fellesskapet til å arbeide offensivt, konstruktivt
og målrettet, forteller Chris Millett,
som har ansvaret for dette arbeidet i
Normisjon region Telemark.
Norpilot egner seg for både store og
små fellesskap som vil utvikle seg
videre, eller som vil starte noe nytt.
Kurskvelder består av undervisning,
samtale, bønn og arbeid i grupper og
det er også lagt opp til et måltidsfellesskap.

Chris Millett
Kurset på Aas
er åpen for alle og datoene for
kurskveldene i høst er 6. november
og 4. desember, forteller Millett, som
anbefale Norpilot på det varmeste.
nts

Konﬁrmanter på båttur
Lørdag 24. september var de aller
ﬂeste av årets konﬁrmanter med på
en maritim opplevelse med nydelig mat og atskillige tilløp til ulike
aktiviteter.
Det strålende været klarte å oppfordre en del til å påføre seg (og andre)
lettere "vannskader"....
På mange måter en minnerik tur!
Vebjørn Reinsberg

Konsert / Evensong søndag 23. oktober
Søndag 23. oktober får vi besøk av
Haug kantori. Koret har sitt faste tilholdssted i Haug kirke, Hokksund,
der de deltar fast på gudstjenester og
konserter. Haug kirke har for ett år
siden fått nytt orgel, og i den anledning arrangerer menigheten hvert år
en kirkemusikkfestival der selvsagt
orgelmusikken står i sentrum, men
siden orgelet står så sentralt både i
liturgien og i kirkemusikken for øvrig,
så satser Haug menighet på et veldig
bredt spekter innenfor menighetens
musikkliv. Her har selvsagt Haug kantori en viktig rolle, og noe av dette vil
de presentere for oss søndag 23. oktober, først på gudstjenesten kl 1100, og

deretter på en ”aftensang” / konsert
kl 1900. Her medvirker også noen av
”våre” unge musikere i en strykergruppe i ”Missa brevis Sancti Joannis
de Deo” av Joseph Haydn. Sangsolist
er også en av våre egne, Hilde Søli
Meen.
Leder for koret, Abram Bezuijen, som
er kantor i Haug kirke, er i tillegg til
å være en inspirerende kordirigent,
også en fremragende orgelsolist og,
som så mange andre i den nederlandske organisttradisjon, en fremragende
improvisator.
Vel møtt til en søndag med mye vakker kormusikk!
Kmf

Allehelgenskonsert fredag 4. november
Fredag 4. november kl 19.00 innbyr vi
igjen til allehelgenskonsert, fredag før
allehelgenssøndag.
Solister denne gang er Kari Lise
Høgseth, sang og Anna Carlsen, cello;
med andre ord: et forventningsfylt
gjenhør med to av våre kjære musikere
som har gledet oss så mange ganger
tidligere! Gjerpen kammerkor og en
strykergruppe med lokale musikere er
også med.
I skinnet fra levende lys legger vi opp
til en kveld med vakker sang og instrumentalmusikk og skriftlesing i håpets,
trøstens og gledens tegn!
Programmet byr bl. a. på religiøse
folketoner for sangsolist og cello, en
meget velklingende kombinasjon, samt
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korsanger fra norsk folketonetradisjon
og latvisk kortradisjon! – meget vakkert!
Dere som har mistet et nært familiemedlem i året som er gått, vil få en spesiell innbydelse til denne konserten og
til gudstjenesten på søndagen. Alle dere
andre er selvsagt også like velkommen!
Det vil glede oss veldig å se en velfylt
kirke denne kvelden!
Kmf

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300

eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no

Godt nytt for Gjerpen

Slekters gang
Døpte i Gjerpen
Thomine Arnesen
Pernille Didriksen Solberg
Bertine Follaug Hagerup
Marie Riis Eriksen
Carmen Aune Heisholt
Natalie Marie Svartdal Thorstensen
Eline Wærstad Sølland
Ella Forsberg Fredriksen
Marie Håland Helgerud
Lucas Fineid Andersen
Andreas Oredalen Gonsholt

Døde i Gjerpen
Asbjørn Grini f. 1923
Terje Strand f.1961
Odd Orre f.1930
Martin Stulen f.1925
Sveinung Rindebakken f.1916
Leo Randulf Madsen f.1915
Ragna Steinsholt f.1921
Bergliot Larsen f.1923
Johanne Løvås f.1906
Ida Sørbø f.1913
Aase Hvaara Aarhus f.1915
Gunvor Fjelldalen f.1924
Anne Martha Laland f.1930
Ingerid Andersen f.1925
Eva Abrahamsen f.1923
Eva Snefrid Svingen f.1930
Bergljot Glittenberg f.1907

 VIKTIGE TELEFONER
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
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

Vigde i Gjerpen
Jorunn Ringdal og Svein Erik
Johansen

VALEBØ KAPELL
Kirketjener: Kristian Lunde
Telefon 35 54 48 36
Organist: Lise Vittersø
Telefon 35 59 33 69

Vigde i Luksefjell kapell
Aud Kristin Strand
og Pål Svendby Thorstensen
Barbro Øverland
og Jonathan Patricio Donoso Morales

LUKSEFJELL KAPELL
Kirketjener: Geir Åge Ballestad
Telefon 35 52 25 37
Organist: Nils Terje Sneltvedt
Telefon 35 52 93 53

Godt nytt for Gjerpen
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Årets gullkonﬁrmanter i Gjerpen
Søndag 18. september var konﬁrmantene
fra 1955 samlet til gudstjeneste i Gjerpen
kirke. Etter gudstjenesten var det samling

med middag, kaffe og kaker og prat rundt
bordene.
(Foto: Fotograf R.A.Haugen, Skien)

1. rekke fra v. Sokneprest Thor Egil Abrahamsen, Anne-Lise Clausen (f.Pettersen),
Ragnhild Oterhals (f.Lauritsen), Lajla Jentoftsen (f. Reiersdalen), Åse Lifjell
(f.Ytterbø), Karin Grini Ytre-Hauge (f.Olsen Grini), Aud Tollefsen (f.Stensrud)
2. rekke fra v.: Sigrid Tekshov (f.Andersen), Karin Reiersen Lillehavn (f.Reiersen),
Marit Thormodsrød (f.Ekornrød), Torbjørn Lauritsen, Dagny Løberg Danielsen, Grete
Romsdalen
3.rekke fra v. Per A. Svenkesen, Thore Kolstad, Hans Krogsrud, Grim Dahl, Odd
Eriksrød, Øivind Gudmundsen, Åse Jørgensen (f. Haugerød)

J. P. Johansen as, Trykkerigården – Skien

