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Velkommen til et nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN".
Bildet ovenfor viser den oppstandne Kristus, med naglemerkede hender.
Hans seier over døden kan frigjøre oss - nå! (Les mer i andakten på side 3)
Forsidebildet er malt av kunstneren Reidar Kolbræk.
Se ﬂere av hans bilder i Gjerpen kirke langfredag - og bak i bladet.
Kristus er oppstanden! Jesus lever!
God påske!

ah

PREKENLISTER
Gjerpen kirke:
9. april Palmesøndag kl.11.00 Abrahamsen. Dåp.
13. april Skjærtorsdag kl.18.00 Abrahamsen og Chris Millet. Nattverd.
Kveldsmat på menighetshuset etter gudstjenesten
14.april Langfredag kl.11.00 Bekkevold. Sang av Gjerpen kammerkor.
16.april Påskedag
kl.11.00 Høytidsgudstjeneste. Abrahamsen. Nattverd. Gla'sang.
23.april 1.s. e. påske kl.11.00 Lindebø. Dåp.
30.april 2.s. e. påske kl.11.00 Lindebø. Konﬁrmasjon.
7.mai
3.s. e. påske kl.11.00 Lindebø. Konﬁrmasjon.
14.mai 4.s.e.påske kl.11.00 Abrahamsen. Nattv.
21.mai 5.s.e.påske kl.11.00 ”Barnas misjonsdag”. Fam.gudstj v/Abrahamsen og
Birgitte Ørnes. Nattverd. Sang av Nenset barnekor.
25.mai Kr.him.f.dag kl.11.00 Abrahamsen. Dåp.
28.mai 6.s.e.påske
Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke
kl.12.00 Gudstjeneste og menighetstur til Vealøskapellet.
Salg av mat. Opplegg for barna med mer. Skyss.
4.juni
Pinsedag
kl.11.00 Høytidsgudstjeneste. Bekkevold. Dåp.
11.juni Treenighetss. kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
18.juni 2.s.e. pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer til diakoniarbeidet.
Valebø kirke:
16.april Påskedag
14.mai 4.s.e.påske
17.mai
11.juni Treenighetss.

kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00

Luksefjell kapell:
16.april Påskedag
17.mai

kl.18.00 Høytidsgudstjeneste. Bekkevold. Nattverd.
kl.14.00 Familiegudstjeneste. Abrahamsen

Vealøskapellet:
9. april Palmesøndag
13. april Skjærtorsdag
17.april 2. påskedag
23.april 1.s. e. påske
30.april 2.s. e. påske
7.mai
3.s. e. påske
14.mai 4.s.e.påske
21.mai 5.s.e.påske
25.mai 5.s.e.påske
28.mai 5.s.e.påske

kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
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Høytidsgudstjeneste. Lindebø. Nattverd.
Konﬁrmasjon. Lindebø.
Familiegudstjeneste. Abrahamsen
Abrahamsen

Kjell Lofstad
Nattverdgudstjeneste
Terje Talseth Gundersen
Morten Askjer
Elisabeth Eriksen Levy
Frelsesarmeen
Asbjørn Johansen
Anne Tempelen
Gjerpen menighet

Godt nytt for Gjerpen

Gud sendte en forløser
Joseph Loren, en av våre pastorer i
Bangladesh, fortalte at en gang han var
på vei til en menighet, blei han vàr at
det foregikk noe oppi et tre.
Han gikk borttil og ﬁkk se et stort
biebol høyt oppe i treet. Der satt en
fugl og sugde honning ved hjelp av sitt
lange nebb. Biene var rasende og stakk
der de kunne komme til. Det var som
om fuglen glemte all smerte og frykt.
Honningen var så god!
Da fuglen var mett og ville videre,
satt den fast. Klørne hadde boret seg
dypere og dypere inn i vokskakene i
bolet og han kom ikke løs. Biene stakk
den til sist i hjel. Fuglen trengte en
forløser.
Joseph pastor vågde ikke gi seg i kast
med de rasende biene, og jeg bebreider
ham ikke. Ville bier er livsfarlige når
de blir irriterte.
Like umulig som det var for fuglen å
komme løs er det for oss mennesker,
på egen hånd, å komme fri fra synd,
skyld, dom og død. Vi er dødsens,- ja,
for det står at syndens lønn er døden
(Rom.6.23). Er det virkelig så ille? Vi
skal ikke sammenlikne oss med den
eller den. Da kommer vi kanskje til at
vi er da ganske bra mennesker. Det er
bare det at vi skal møte en hellig Gud
en dag, og da holder ikke våre egne
prestasjoner. Vi sitter fast. Men vi
behøver ikke dø! Gud sendte en forløser. Jesus gikk rett inn i ”biesvermen”
og løste oss ut. Det kostet ham livet,
men vi kan bli fri! Fri nå!

Godt nytt for Gjerpen

Jesus var
hele sitt jordeliv på vei
mot et kors.
Underveis
er det som
om han
samler med
seg alt som
har gått
galt. Alle
menneskers
synder,
plager, skyld, sykdom, bånd, straff
og lidelse, - ALT skal opp på et kors.
”Han som ikke visste av synd, har
Han, Gud gjort til synd for oss, for at
vi i Ham skulle få Guds rettferdighet..”
(2. Kor.5,21) Det er da det blir tale om
nåde.
”So vil ved korset eg standa.
-Med undring eg ser: Eg er fri!
Eg skal ikkje døy, eg skal levamed Jesus til Æveleg tid.”
(Trygve Bjerkreim)
Gjelder det alle? Alle som vil! Ta imot
da, for første eller tusende gang.
Martha Irene Eriksrød

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300

eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no
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Sprek 110-åring på Sneltvedt
Jubileumsfestkledde
damer i Sneltvedt
misjonsforening under
110-årsmarkeringen
på Sneltvedt bedehus
søndag 5. mars:
1.rekke fra venstre:
Lise Sørbø, Alfhild
Boman Larsen og
Sigrid Landsverk.
2. rekke fra venstre:
Kristine Tveita, Gerd
Tveit, Synnøve Rahm,
Kari Krogsrud,
Solveig Sollie,
Hjørdis Follaug og
Nelly Gunnarsli.
Kirsti Ødesneltvedt
var ikke til stede.

Søndag 5.mars var det duket til fest på
Sneltvedt bedehus. Misjonsforeningen
feiret 110 år. Leder Nelly Gunnarsli
kunne ønske en fullsatt sal velkommen. Og fest ble det! Sigrid
Landsverk,som for øvrig har vært med
i foreningen i hele 52 år, hadde skrevet
en ﬂott prolog i anledningen jubileet,
Aas musikkforening sang og det var
tale ved soknepresten i Lunde, Leif
Raustøl. Gudrun Eriksen og Kirsti
Sørbø overbrakte hver sin hilsen fra
henholdsvis Venstøp misjonsforening
og Gjerpen KFK. En hilsen fra regionslederen ble og lest opp.
Og jubilanten(e) selv hadde for
anledningen kledd seg i gamle, stilfulle gevanter. Det ble delt ut en
blomsterbukett til noen av de eldste
i foreingen; Alﬁld Bomann Larsen,
Sigrid Landsverk, Bergljot Hærås og
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Lise Sørbø ﬁkk hver sin påskjønnelse
med takk for lang og trofast tjeneste i
misjonens arbeid.
Og som seg hør og bør når det er fest
på bedehuset, var det lagt inn ei god
kaffepause. Et stort kakebord var
gjort i stand - og gjestene koste seg.
En kan ikke annet enn å beundre slike
damer! Utallige skritt har de gått for å
komme på foreningsmøter. Tusenvis
av kroner har de samlet inn til Guds
rike. Utallige bønner er steget opp fra
deres hjerter for bygda vår og misjonsarbeidet i de ulike land.
Gjerpen menighet vil med dette gratulere hjerteligst med jubileet, takke for
trofast tjeneste og ønske foreningen og
den enkelte alt godt i årene som kommer!
Astrid Flatin
Godt nytt for Gjerpen

...for små

Påskenøtter

1. Hva het haven som Jesus var i, da
han ble arrestert?
2. I påskeevangeliet leser vi at Jesus
døde på - - - - - for oss.
3. På korset var det festet en lapp over
hodet på Jesus. Hvilken tittel stod
det på den?
4. Hva het mannen som ikke fant noen
skyld hos Jesus, men som dømte
han til døden likevel?
5. Hva het disippelen som forrådte
Jesus tre ganger?
6. Jesus valgte å ri inn i Jerusalem.
Hva red han på?
7. Også et annet dyr er nevnt i påskeevangeliet. Hvilket?
8. En fange ble satt fri i stedet for
Jesus. Hva het han?
9. Hva het kvinnen som møtte Jesus i
haven etter hans oppstandelse?
10. Etter oppstandelsen var to menn
ute og gikk da Jesus viste seg for
dem. Hvilken by var de på vei til?

Godt nytt for Gjerpen

..... og store

(Løsningene ﬁnner du
på våre internettsider
www.gjerpen.no
etter påske)

1. En rådsherre ba om å få ta Jesu legeme
ned fra korset. Hva het han?
2. Et våpen omtalt i påskeevangeliet.
Hvilket?
3. Hva het øverstepresten dette året?
4. En gjenstand ble brukt til å håne Jesus.
Senere er den blitt et symbol for Jesu
lidelse. Hvilken?
5. Jesus blir gjort narr av både i hand
linger og ord. Ett av ordene har
dobbeltbunn. Hvilket?
6. Ordet Golgata blir oversatt i noen av
evangeliene. Hva betyr det?
7. Kvinnene som kom til graven, hadde
tatt med seg forskjellig utstyr.
Noe av det var…?
8. Hva ﬁkk Jesus å drikke på korset?
9. En av Emmausvandrerne er nevnt ved
navn. Hva het han?
10.Kvinnene så en ung mann i graven.
Hva var han kledd i?
ks
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Oppslagstavla
Fasteaksjonen
”Brød for verden”
I år arrangeres denne
aksjonen tirsdag 4.
april. Denne gangen
er temaet ”Ungdom
ut av krig og krise”.
Barn og ungdom blir hardest rammet
av krig og krise. Flere millioner er
ﬂyktninger eller internt fordrevne, ofre
for sykdom, underernæring, kidnapping, menneskehandel og seksuell
vold. Kirkens Nødhjelp arbeider for å
forbedre levekårene og sikre deres rettigheter og behov for beskyttelse.
Aksjonen organiseres som før av
kapellanen, og konﬁrmantene er innsamlere.
Støtt opp om denne viktige innsamlingen, og ta vel imot bøssebærerne!
Eldregudstjeneste med kveldsmat
Onsdag 24.mai kl 16.30 arrangerer
diakonien gudstjeneste med nattverd i
Gjerpen kirke.
Gudstjenesten blir ved soknepr.
Abrahamsen og diakon Evensen. Også
i år deltar Aas musikkforening, og
det blir kveldsmat på Menighetshuset
etterpå – ca kl 18.00. Som tidligere vil
det bli organisert skyss/transporthjelp
både for beboere på Gjerpen sykehjem, og andre som har behov for det.
Hjertelig velkommen!
Dugnad på Venstøp bedehus
Venstøp bedehus trenger maling og
villige hender.
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Det arrangeres dugnad torsdager
20.april, 4.mai, 1.juni og fredag
19.mai. Har du lyst til å hjelpe, så møt
fram kl.17.00 på bedehuset. Passer det
bedre en annen dag så ring 35590579
eller 35528438 for nærmere avtale.
Nytt telefonsystem
Menighetskontoret har fått nytt telefonsystem. Det gjør at det nå er mulig
å ringe direkte til den enkelte ansatte.
Telefonnumrene ﬁnner du under
oversikten på nest siste side i bladet.
Det nye systemet innebærer en annen
fordel: Dersom ingen er til stede på
kontoret, blir telefonen satt direkte
over til kirkevergens kontor. Der vil de
kunne svare på de ﬂeste henvendelser
som gjelder dåp, vigsler, gravferder
eller lignende.
Økonomiplukk
Regnskapet for 2005 viser et lite overskudd på kr.21.376 for Gjerpen menighet. Menighetsbladet går derimot med
et underskudd på kr.23.367.Konﬁrmasjoner i Gjerpen
Vi har ikke satt noen begrensning for
hvor mange gjester hver enkelt konﬁrmant kan ta med seg til konﬁrmasjonsgudstjenesten. Vi ber derfor foreldre
og søsken å være ute i god tid da det
kun er konﬁrmantene som får reserverte plasser i kirken.
Kirken har 5-600 sitteplasser. Under
konﬁrmasjonen 30.april vil det være
41 konﬁrmanter og den 7. mai litt
færre.
Godt nytt for Gjerpen

Barnas misjonsdag i Gjerpen
Søndag 21. blir det ”Barnas misjonsdag” i Gjerpen kirke kl.11.00.
Nenset barnekor blir med i gudstjenesten og Birgitte Ørnes holder andakten.
Offeret denne dagen går til misjonsprosjektet vårt: Diakonalt ungdomssenter
på Madagaskar.
Søndagsskoletur til Vealøs
Søndag 30.april drar søndagsskolen til
Vealøskapellet sammen med Sneltvedt
Gospel-Kids.
Møt opp på Lensmannsetra kl.10.30
om dere har lyst til å bli med. Etter
gudstjenesten planlegger søndagsskolen grilling og opplegg for barna.
Turen er åpen for alle.
Menighetstur til Vealøs
Ikke bare søndagsskolen drar til
Vealøs. Søndag 28.mai stenger vi
kirken og drar samlet til Vealøs for å
holde gudstjenste der kl.12.00. Også
denne søndagen tar vi sikte på å grille.
Møt fram ved Lensmannssetra
kl.10.30. De som ikke orker å gå så
langt, kan møte opp ved bomveien
kl.11.00. Herfra blir det ordnet skyss,
men en må gå det siste lille stykket.
Cubakveld på menighetshuset
Fred Zetterstrøm og Birger Venheim
fra Gjerpen, reiste i høst til Cuba
sammen med maleren Reidar Kolbræk.
Kolbræk hadde en stor maleriutstilling i Havana. Zetterstrøm og Venheim
benyttet anledningen til å besøke kristne menigheter i landet.
Tirsdag 25. april vil de dele inntrykk
og bilder fra reisen til Cuba. Samlingen
Godt nytt for Gjerpen

ﬁnner sted på Gjerpen menighetshus
og tidspunktet er kl.20.00
Gjerpen prestegjelds legatfond
yter støtte til diakonale og sosiale tjenester innen Gjerpen prestegjeld. Det
kan også søkes støtte til utsmykning av
kirker og kirkemusikalske aktiviteter.
Kirkelige organer og organisasjoner
kan søke.
Søknad sendes: Soknepresten i
Gjerpen, Håvundveien 5, 3715 Skien.
Søknadsfrist: 1.mai 2006.
Madagaskartur i 2007 ?
Som mange vil huske, forsøkte
Gjerpen menighet å få til en tur til
Madagaskar til høsten. Det meldte seg
for få til at turen kunne realiseres i år,
men vi har ikke gitt opp tanken.
Dersom det er nok interesse for en tur
neste år, kan drømmen bli virkelighet i
2007. Tenk på om dette kanskje kunne
være noe for deg. Det kommer mer
informasjon i menighetsbladet senere.

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
månedsskiftet mai/juni (før pinse).
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 19. mai.
Send helst med bilder!
Se også internett: www.gjerpen.no
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Den store Kina-turen
I vinter var kona mi og jeg så heldige
å få oss en tur til Kina. Vår yngste
datter, Helga Maria, arbeider dette året
for misjonsorganisasjonen Areopagos
i Hong Kong. Areopagos er av mange
bedre kjent under navnet Buddhistmisjonen. Buddhistmisjonen ble stiftet
av den norske misjonæren Ludvig
Reichelt i 1922. (Han som har skrevet:
”Din rikssak Jesus være skal”)
Ludvig Reichelt hadde som mål å
nå buddhistene med evangeliet. Han
kjøpte land og bygde opp et kristent
senter, Tao Fong Shan, på en åskam
utenfor Hong Kong. Senteret driver
kurs og retreater for kinesiske kristne.
På eiendommen ligger et teologisk
seminar med litt over 300 studenter.
I tilknytning til senteret driver misjonen et gjestehus, Ascension House,
som tar imot ”ryggsekkturister”, dvs.
ungdom fra hele verden. For en billig
penge kan de unge overnatte, spise og
få vasket sitt tøy her. Datteren vår er
en av 4 ungdommer fra Norge
og Danmark som
driver Ascension
House.
Det var en utrolig opplevelse å
komme til Kina.
Vi ﬁkk oppleve
”Den himmelske
freds plass"
i solnedgang.
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”Den forbudte by”
i sur vind
fra steppene
i nord, og
ikke minst:
Vandre på
den kinesiske
muren. Muren strekker
seg fra åskam
til åskam og
Kirken på Tao Fong Sh
skal vissnok
være verdens største byggverk, synlig
fra månen. Muren ble fullført under
Ming-dynastiet ca. år 1500 og nådde
sin største lenge på 5660 km.
Fra Beijing til Hong Kong er det en
3-timers ﬂytur. Det var som å
komme fra vinter til sommer. Hong
Kong ligger på høyde med Sahara, og
nå vinterstid var temperaturen som på
en vanlig norsk julidag. Hong Kong
er som ei maurtue som syder og koker
og bygger i høyden. En vanlig boligblokk rommer like mange mennesker
som en norsk småby. Etter noen timer
mellom skyskapere og ﬂittige kinesere
var det godt å ta toget ut av byen til
forstaden Shatin på ”bare” 500 000
innbyggere. Fra jernbanestasjonen
i Shatin var det 20-30 minutter å gå
opp til Tao Fong Shan. Det var som å
komme til en annen verden igjen. Høyt
hevet over byen lå senteret omkranset
av tett skog. Bananene bak kjøkkenet
Godt nytt for Gjerpen

han er bygd i pagodestil.

på senteret
var snart
modne og
rett som
det var ﬁkk
vi besøk av
apekattene,
stadig på
jakt etter
mat og
søtsaker.

Den største opplevelsen under hele
Kinaturen var kan hende å bli tatt inn i
fellesskapet på Tao Fong Shan og delta
i det rike bønne- og gudstjenestelivet
på senteret. Under kirken lå ”krypten”.
Her var det godt å trekke seg tilbake
om en ville ha en stille stund.
”Krypten” hadde et vindu med et alter
foran. Vinduet vendte mot
Kina. De fortalte at den gamle misjonæren, Ludvig Reichelt, hver dag
la seg på kne her og ba for Kina. Han
ﬁkk ikke se resultater av bønnetjenesten sin. I 1949 ble alle misjonærer
utvist fra landet og de få kristne i
landet gikk en tung tid i møte. Under
Mao-tiden trodde de ﬂeste i vesten at
kirken i Kina var død. Stor var derfor
overraskelsen da landet åpnet seg etter
Maos død; Kirken var ikke død – den
hadde vokst. Antallet kristne var blitt
mangedoblet! Og veksten fortsetter.
Jeg spurte Eckmann, den kinesiske
presten på senteret, om hvor mange
Godt nytt for Gjerpen

kristne de regner med at det er i Kina i
dag. Han svarte: ”Ingen vet det nøyaktige tallet, men jeg tror det nærmer seg
100 millioner.”
Ingen hadde trodd at dette skulle skje
med den kinesiske kirken etter årtider
med forfølgelser og press. Men Ludvig
Reichelts og mange andres bønner og
arbeid har båret rik frukt.
Etter 12 timers ﬂytur og vel så det
var vi tilbake i Gjerpen til meterhøye
snøfonner, rike på minner og styrket i
troen. Guds rike er ikke i ferd med å
dø ut. Det har slått rot også i Kina, og
det skal bli spennende å se hva som
skjer i årene framover.
Thor Egil Abrahamsen

Ved dette vinduet lå Ludvig
Reichelt og ba for Kina.
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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

Telemark Stein
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
Hydro Texaco Wattenberg

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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Hilsen fra Ingvild Sørbø i Kamerun
Jeg heter Ingvild Sørbø og har vært
en del av Gjerpen menighet så lenge
jeg kan huske, både på Sneltvedt og på
Aas, og har også vært med som konﬁrmantleder. Foreldrene mine, Kirsti og
Jan Sørbø, var misjonærer i Kamerun, og jeg bodde der fram til jeg var
nesten seks år. Jeg har lenge hatt lyst
til å prøve ut misjonærlivet selv, og
jeg syns det er ﬂott å komme tilbake til
landet jeg er født i, og bli bedre kjent
med kulturen og menneskene her.
Jeg er nå i en liten landsby midt i
Kamerun, et land sørvest i Afrika. Som
student ved Hald Internasjonale Senter
i Mandal er jeg på et seks måneders
opphold i Kamerun, og er med på
arbeidet til Det Norske Misjonsselskap
(NMS) her nede. Tørketida er godt i
gang, gresset gulner og avokadoene er
klare til å høstes. Sola skinner fra seks
om morgenen til seks om kvelden, og
temperaturen ligger på rundt 25 grader.
Ikke akkurat som vintermørke og snø i
Skien, for å si det sånn.
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NMS begynte sitt arbeid i Kamerun
i 1925, og det er ﬂott å se hvor sterk
kirka har vokst seg. Både lutheranere,
baptister og katolikker driver misjon
i landet, og misjonærene kommer fra
mange ulike land. I dag regner man
med at rundt en tredjedel av kameruneserne er kristne, en tredjedel er
muslimer og resten er animister. Den
lille landsbyen hvor jeg bor og jobber,
heter Meng. Det er egentlig et lite
samfunn bygget opp rundt en bibelskole opprinnelig drevet av NMS. 7
km unna, på en meget hullete veg,
ligger Tibati, som er administrasjonssentrum for området. På Meng er vi tre
norske, Ingeborg Heggheim, Sigrun
Volden og jeg. De ﬂeste norske bor i
Ngaoundere, der den norske misjonen
har sin hovedstasjon. Jeg kan tenke
meg at vi er mellom 30 og 40 nordmenn her. Det er norsk skole med tre
elever, og når det gjelder de voksne, så
jobber de ﬂeste som lærere, evangelister og innen administrasjon.
Dagene går til mye forskjellig. Hver
morgen er vi med på morgenandakt i
kirka sammen med elevene ved bibelskolen her. Denne bibelskolen er det
den kamerunesiske kirka som driver
selv, og det er cirka 30 mannlige studenter. Det er en klasse med folk som
skal bli katekister eller menighetsledere, og en med evangelister. Studentene
bor sammen med familiene sine i hus
som hører til skolen, og damene får
undervisning om helse, ernæring og
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Ingvild Sørbø i barnehagen i Meng

andre nyttige ting. Mens de voksne er
på skolen er barna i barnehage. Vi er i
barnehagen sammen med dem to dager
i uka, og det er veldig greit. I begynnelsen var de litt redd oss, vi er jo tross
alt helt hvite, men nå kjenner de oss og
det er riktig trivelig. I tillegg til å være
i barnehagen underviser vi engelsk på
den lokale ungdomsskolen og også
for bibelskolestudentene. Det er litt av
en utfordring å undervise engelsk på
fransk, men det går greit. Vi er med i
to ungdomskor og har blitt kjent med
en del av ungdommene på stedet.
Kirka her er en levende kirke. I gudstjenestene er det mye sang og bevegelse og liv. Det har vært ﬁnt å se at Gud
ikke krever lys, lyd og ﬂotte kirkesaler
for å kunne virke blant folk. Kirka vår
på Meng er et forholdsvis enkelt murbygg med kirkebenker, et par trommer,
noen stoler og talestol. Noe særlig mer
er det ikke, men det trengs ikke heller.
Før jul var jeg med på en tre dagers
evangeliseringsturné. Vi reiste rundt
med bil, og besøkte kirker i noen av
landsbyene som ligger i området rundt
Ngaoundere. Dette var spennende.
Overalt hvor vi kom ble vi godt tatt
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i mot; vi ﬁkk mat, husly og gaver da
vi reiste igjen. Den minste kirka vi
holdt gudstjeneste i var ikke større enn
omkring 15 kvadratmeter. Veggene
var av jordblokker og taket var av strå.
Åtte stokker som var plassert 30 cm
over bakken fungerte som kirkebenker,
og alteret var av jord. Men selv om det
var lite og enkelt, var det en levende
menighet. Under gudstjenesten ble tre
voksne og ﬁre barn døpt, og ei jente
blei konﬁrmert. Vi feiret nattverd
sammen og vi norske ungdommene
ﬁkk dele vårt vitnesbyrd.
Det har vært gøy å bli kjent med menneskene her nede, og de har tatt godt
imot oss. Det er meningsfullt å se at
jeg som norsk ungdom kan bidra med
noe, men det er også rart å se hvor
forskjellig verdener vi lever i - på den
samme jordkloden.
Men Guds kirke er stor og rommer alle
folk. Om vi bor i hus eller hytte har
Gud sagt at vi er søsken i Kristus, og
at vi er én stor menighet. Det har vært
godt å vite og oppleve at selv om jeg
er langt hjemmefra ﬁnner
jeg et fellesskap og noen
som bryr seg om meg i
nærmeste kirke.
Må Gud hjelpe oss alle til
å se forbi forskjeller, og
se på hverandre slik Han
ser på oss, og ønske alle
mennesker velkomne i vår
menighet!
Hilsen fra Ingvild
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Slekters gang

Døpte i Gjerpen
Lars Kringlåk Monsen
Magnar Amadeus Skilbred Botten
Oliver Tollnes Nilsen
Ola Noreng Carlsson
Magnus Kiste-Johnsen
Mikkel Kiste-Johnsen
Rasmus Lundsett-Opdan
Andreas Korpelin
Eirik Holm
Emil Nicolai Funnemark-Hovland

Astrid Kristine Tvedten f.1913
Bjørg Lillian Helland f.1928
Eva Kowalski f.1930
Gudrun Eriksen Ballestad f.1919
Anna Lunde f.1930
Astrid Ytterbø f.1920
Mary Karoline Madsen f.1918
Ingebjørg Margrethe Kjær f.1919
Ann-Kristin Johnsrud Halvorsen f.1966
Margareth Lydia Høgseth f.1916

Hanna Nordbø Forsberg
Maren Soﬁe Eriksrød Olsen
Thora Margrethe Naur
Ane Rønningen Bjørnstad
Julie Scott Ekholt
Ida Soﬁe Abrahamsen
Johanne Abrahamsen
Nathalie Fregdar Bærø

Bjarne Henning Andersen f.1928
Magnus Tvedten f.1912
Arne August Flatin f.1931
Oddbjørn Isaksen f.1937
Finn Busk f.1920
Philip Niklas Jahn Hayes f.1965
Rolf Nordby f.1927
Boy Julius Nommels f.1930
Reidar Kristiansen f.1948

Døde i Gjerpen
Gunhild Elise Stulen f.1916
Lisbeth Harriet Ertsaas f.1931
Ågot Adele Engebrethsen f.1926

Vigde i Gjerpen
Marie Jeanette Eik Hansen og Max
Philip Meyer
Anne Margrethe Matre og Erik Ballestad

FORMIDDAGSTREFF VÅREN 2006
Vi fortsetter med formiddagstreff på
Gjerpen menighetshus
onsdager kl 10.30:
26.04 Marta I. Eriksrød og Bjørg Steinbakken.
24.05 Eldregudstjeneste kl 16.30 med påfølgende kveldsmat
på menighetshuset. Aas Musikkforening deltar.
14.06 Diakonen m.ﬂ.

Velkommen til formiddagstreff!
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Noen prestetanker
om forholdet stat-kirke

Jeg sitter med en tynn trykksak foran
meg: ”Statskirke” står det på forsiden
med undertittel: ”Om forholdet mellom staten og Den norske kirke.”
Trykksaken inneholder Gjønnesutvalgets innstilling om forholdet
mellom stat og kirke. Utvalgets ﬂertall går inn for å løse båndene mellom
stat og kirke og gi kirken selvstyre.
Innstillingen har skapt glede, men
også angst. Mange spør: Vil vi miste
kirken? Blir den en ”sekt” bare for de
med sterk nok tro?
Jeg mener det er prinsipielt riktig
med et skille mellom stat og kirke og
at tiden nå er moden for det.
Statskirkeordningen legger opp til en
politisk styring av kirken, en ordning
som hører hjemme i en forgangen tid.
Jeg er ganske trygg på at kirken fortsatt vil være kirke for alle som ønsker
det, ikke bare for de med en sterk tro.
Dåpen vil være det som gir medlemskap i kirken. De som er medlemmer
i dag vil også være det i morgen.
Ingen må melde seg inn ”på nytt” om
båndene til staten løsner. Kirken vil
være den samme og medlemsmassen
vil være den samme, bortsett fra dem
som aktivt melder seg ut.
Nå håper jeg at ﬂest mulig deltar i
samtalen omkring den fremtidige
ordningen for kirken i Norge.
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 VIKTIGE TELEFONER

GJERPEN MENIGHETSKONTOR
Kontoret er åpent:
Tirsdag: kl. 10.00 - 15.00
Onsdag: kl. 10.00 - 12.00
Torsdag: kl. 9.00 - 12.00
Fredag: kl. 10.00 - 12.00
Tlf. 35 50 63 30 – Fax 35 50 63 31

E-post til ranveig.moe@skien.kommune.no

Sekretær: Ranveig Moe
Kirketjener: Thore Elverhøy
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
Viktige gironummer:
Diakonien: 2610.50.03071
Menighetsbladet: 2610.26.06174
Misjonsprosjekt og øvrig
menighetsarbeid: 2610.50.37251
UTLEIE AV LOKALER I
MENIGHETSHUSET
Kontakt: Grethe og Bjørn Solbakken
Telefon 35 59 01 69
VALEBØ KAPELL
Kirketjener: Kristian Lunde
Telefon 35 54 48 36
Organist: Lise Vittersø
Telefon 35 59 33 69
LUKSEFJELL KAPELL
Kirketjener: Geir Åge Ballestad
Telefon 35 52 25 37
Organist: Nils Terje Sneltvedt
Telefon 35 52 93 53
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PÅSKEN I GJERPEN 2006

GJERPEN KIRKE:
Palmesøndag kl. 11.00
Skjærtorsdag kl.18.00
kl.19.30
Langfredag kl. 11.00

Påskedag

kl. 11.00

"Se vi går opp til Jerusalem…"
- Gudstjeneste v/Thor Egil Abrahamsen.
Dåp og kirkebakkekaffe.
"I den natt da han ble forådt…"
- Nattverdgudstjeneste i samarbeid med Normisjon.
Chris Millet og Thor Egil Abrahamsen.
- Kveldsmat på menighetshuset.
"Naglet til et kors på jorden…"
- Langfredagsgudstjenester v/Geir Bekkevold.
Kantor Kjell Frigstad deltar med korgruppe.
Påskebilder malt av Reidar Kolbræk.
"Han er oppstanden, halleluja!"
- Høytidsgudstjeneste v/Thor Egil Abrahamsen.
Sang av Gla’sang. Nattverd.

