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Skole, kirke og
barnehager i
samarbeid

Les om samarbeidet mellom
kirken og skoler og barnehager i
Gjerpen inne i bladet.
Les også intervjuet med rektor
Solveig Rollefsen ved Gjerpen
ungdomsskole om blant annet
kirken og kristendommens plass
i skolen i dag.
Konﬁrmantene i Gjerpen tilbys
ulike opplegg for undervisningsåret 2006/07. Her ser du tre av
"friluftskonﬁrmantene" fra høstens kanotur. Se ﬂere bilder og
les mer om turen inne i bladet.

V ommen
Velk

til et nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN".
V er mange som er stolte av den ﬂotte kirkebygningen vår.
Vi
Men er vi like frimodige som byggesteiner i "den levende kirken"?
Tør du kalle deg en kristen - eller er du ﬂau for å tilhøre en kristen kultur?
Hva tenkte du sist du var i kirken? Kjente du at du var "hjemme"?
Og merket du at menigheten ønsker å møte alle med respekt og omsorg, eller
torte du ikke å prate med noen du ikke kjente fra før?
Skal vi snakkes til søndag?
ah

PREKENLISTER
Gjerpen kirke:
22. okt. 20.s.e.pinse kl.11.00 Diakonigudstjeneste. Abrahamsen. Nattverd.
Gla´sang, Gjerpen kammerkor, Porsgrunn sangforening, Hauges Mindes mannskor.
Solo: Jasmine Deliler.
Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
29. okt. Bededag
kl.11.00 Abrahamsen. Dåp
3. nov. fredag
kl.20.00 Allehelgenskonsert
5. nov. Allehelg.dag kl.11.00 Lindebø. Nattverd.
Offer:Diakoniarbeidet
12. nov. 23.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø og Kurt Westmann. Nattverd.
Offer: Åpne Dører
19. nov. 24.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet
26. nov. siste søndag kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd.
i kirkeåret
Offer: Menighetsarbeidet
3. des. 1.s. i advent kl.11.00 Lindebø. Familiegudstjeneste. Dåp.
Gjerpen skolemusikk spiller.
Offer: KFUK-KFUM speiderne.
Kirkebakkegløgg
7. des. torsdag
kl.19.00 Lysmesse ved konﬁrmantene
10. des. 2.s. i advent kl.11.00 Lindebø. Nattverd.
Offer: Babytrall i Gjerpen
Valebø kirke:
5. nov. Allehelg.dag kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd
3. des. 1.s.i advent kl.17.00 Lysmesse. Lindebø
Vealøskapellet:
22. okt. 20.s.e.pinse kl.12.00
29. okt. Bededag
kl.12.00
05. nov. Allehelg.dag kl.12.00
12. nov. 23.s.e.pinse kl.12.00
19. nov. 24.s.e.pinse kl.12.00
26. nov. siste søndag kl.12.00
3. des. 1.s.i advent kl.12.00
10. des. 2.s.i advent kl.12.00
17. des. 3.s i advent kl.12.00
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Geir Flatin. Nattverd
Ellen Martha Blaasvær
Terje Thalseth Gundersen
Arne Hersdal
Erik Nordgren
Sten Ulrik Heines
Bjørn Lerkerød
Asgeir Høgli
Helge Bratsberg
Godt nytt for Gjerpen

Og glem ikke ! ! !
Det er lett å glemme – ikke bare for
eldre mennesker, men også for unge,
friske og håpefulle.
Jesus helbredet en gang ti spedalske,
men bare én kom tilbake og takket.
Da spurte han: Ble ikke alle ti rene?
Hvor er da de ni?
Jesus skjønte at de ni ikke hadde
forstått det viktigste. De var blitt helbredet fra spedalskheten – en fryktelig sykdom – og kom seg dermed ut
av isolasjonen og inn i et normalt liv
igjen. Ingen ting var vel større enn det?
Jo, og den siste hadde skjønt det.
Han hadde opplevd Guds store godhet,
og det måtte han få juble ut.
Han priste Gud høylydt står det.
Jeg undres på om ikke vi også av og til
hører til den gruppa som ikke skjønner
det viktigste. Vi har det så ufortjent
godt, men overser den store omsorg fra
Gud som ligger bak.
De ﬂeste av oss kan våkne frisk og fornøyd. Vi kan sette oss til bords og har
rikelig med både mat og matlyst. Vi
har et meningsfylt arbeid som venter
på oss, og kan glede oss over at vi både
mestrer det og får lønn for det.
Vi er forskånet fra krig, naturkatastrofer og epidemier, og den nød som alltid
følger med slikt.
Er vi takknemlige for dette, eller tenker vi: Det skulle jo bare mangle!
Det er stor forskjell på takknemlige og
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utakknemlige mennesker. Den første gruppa
er det godt å være
sammen med. En blir
mer takknemlig selv
også av det. Og spør
du dem hvorfor, så sier Torbjørn Evensen
er diakon i Gjerpen
de: Hva har vi som vi
ikke har fått? Og så vil menighet.
de tilføye: Det er Gud som
har gitt oss både livet, vår utrustning,
våre foreldre, vår ektefelle og våre
barn – ja, alt! Også fred med Gud, og
gleden og vissheten over å være tilgitt,
godtatt og elsket av Ham.
Hos Jesus møtte samaritanen omsorg,
og han skjønte at Jesus hadde gitt han
et helt nytt liv. Derfor kom han tilbake
og priste Gud høylydt.
Har du opplevd Jesu omsorg?
Han - den første og største diakon (tjener) - han forlot sin himmel og kom til
oss mennesker.
Gjennom ord og handling ga han oss
glimt av Guds godhet og omsorg, og
viste den helt konkret da han - den
uskyldige – gikk i døden for oss.
Har du oppdaget Guds godhet og
skjønt at Jesus døde for deg?
– og kvittert med lovprisning?
Måtte vi gi oss selv den oppfordring
som David gir i salme 103:
Min sjel lov Herren, og glem ikke alle
hans velgjerninger!
Torbjørn - diakon
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Skole, kirke og barnehage i samarbeid
Naturlige bånd og lokalt samarbeid
Det har fra gammelt av vært sterke bånd mellom kirke og skole.
Grunnskolen i Norge startet opp som
et kirkelig foretak. Det var viktig å
lære barna og lese og skrive slik at
de kunne tilegne seg den nødvendige
kristendomskunnskap.
Etter hvert ﬁkk skolen en mer selvstendig stilling i forhold til kirken,
men lenge var skolens kristendomsundervisning å regne som kirkens dåpsopplæring. Til langt utpå 1990-tallet
hadde soknepresten fast sete i alle
landets skolestyrer.
Mye er blitt forandret gjennom de
senere års reformer i skolen, bl.a. med
det "nye" KRL-faget (kristendom, religion og livssyn). Men fortsatt er det
naturlige bånd mellom kirke og skole.
Skolen har en kristen og humanistisk
verdiforankring. Det er skolens oppgave å formidle den kristne kulturarv,
og det er skolens oppgave å gi elevene
innsikt i det lokale kirke- og menighetsliv.
Lokalt er det et godt samarbeid mellom kirken og skolene og de siste
årene har også ﬂere av barnehagene
jevnlig kontakt med kirken.
Vi nevner her de større tiltakene, for at
leserne skal få et visst innblikk i hva
som skjer:
Barnehagesamlinger
Ved starten av adventtiden innbys alle
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barnehager i Gjerpen (10-12) til en
førjulssamling i kirken. På forhånd
er opplegg og sanger som skal brukes sendt ut til barnehagene slik at
ungene kan øve litt på forhånd. Hvert
år er det én barnehage som har ansvar
for inngangsprosesjon og tenning av
adventstaken. Etter samlingen i kirken
er det matpakkesamling på menighetshuset hvor diakonen serverer kaffe,
saft og pepperkaker.
I tillegg til samlingen før jul, har kateketen i Borgestad hatt en vårsamling
for barnehagene i Gjerpen kirke.
Julevandring for 2. klassingene
Et fast innslag i kirken er julevandringene. 2. klassingene fra Venstøp,
Sneltvedt og Gjerpen kommer klassevis til kirken og blir med i det store
juledramaet. Prest, organist, diakon
spiller Augustus, engelen Gabriel og
”spilleengelen”. Elever og lærere får
også utdelt roller: Hyrder, engler, gjetere, Maria og Josef og ﬂere.
Vi starter med ”manntall” i dåpssakristiet”, vandrer rundt kirken, inn hoveddøren og opp mot alteret hvor Maria
og Josef møter oss med Jesusbarnet
i krybben. Underveis stopper vi ved
ulike stasjoner og gjenopplever det
som skjedde. Elevene lever seg inn i
det som skjer og vi har sjelden problem med uro.
Skolegudstjenester
Gjerpen skole har fast julegudstjeneste siste skoledag. Sneltvedt og
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Venstøp kommer annet hver år. Det
samme gjelder skolegudstjenestene
før sommerferien. Her alternerer også
Sneltvedt og Venstøp.
Gjerpen barneskole samles i kirken
hvert år før ferien, men de har et litt
annet opplegg. I stedet for gudstjeneste legger de opp til en sommerkonsert
der elevene deltar med sang, musikk
og opplesning.
Det nye testamentet til 5.klassingene.
Til nå har alle 5. klassingene på
Gjerpenskolene fått utdelt hvert sitt
Nye Testamente. Presten har stått for
utdelingen i klassene og brukt timen
til å fortelle litt om Bibelen. Hvordan
den er inndelt og hvordan ﬁnne fram
i den.
Visste du forresten at Bibelen har 66
bøker med 39 i GT og 27 i NT.
At Det gamle testeamentet (GT) er
skrevet på hebraisk og at de i hebraiske bøker begynner å lese bakfra?
Kirkevergen har tidligere dekket mye
av utgiftene til testamenter. Denne
ordningen tok slutt ved nyttår. Vi vurderer nå om vi kan fortsette ordningen
med gratis NT eller om vi skal satse på
andre tilbud til 5. klassingene.
Ungdomsskolen
Samarbeidet med Gjerpen ungdomsskole er mindre formalisert og det
er noen år siden de hadde faste skolegudstjenester i kirken. I stedet har
kapellanen deltatt med andakt på
skolens juleavslutning. Høsten 2005
la skolen sin juleavslutning til kirken
(skolen var under ombygging), men
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om det blir med den ene gangen er det
for tidlig å si noe sikkert om.
Skole, kirke og barnehage er viktige
kultur- og verdibærere i samfunnet.
Vi har ulike roller og må respektere
hverandre for det, men vi tror samtidig
at både kirke og skole/barnehage har
nytte av et samarbeid. Det må skje i
respekt også for de som har en annen
religiøs eller livssynsmessig bakgrunn.
tea

Allehelgenskonsert
fredag 3. november kl 20.00

Vi innbyr igjen til allehelgenskonsert
fredag før allehelgenssøndag.
Aktører i år er Gjerpen kammerkor
og en strykergruppe med lokale
musikere. I skinnet fra levende lys
legger vi opp til en kveld med vakker sang, instrumentalmusikk og
skriftlesing i håpets, trøstens og gledens tegn! Programmet byr bl. a. på
religiøse folketoner og korsang fra
engelsk og baltisk tradisjon.
Vi håper å kunne gi dere en ﬁn opplevelse ved inngangen til en helg
som vi vet betyr mye for mange.
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,
men både konserten og gudstjenesten
er for alle!
Varmt velkommen!

Kmf
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Oppslagstavla
Sokneprest Kjell
Otto Halvorsen
døde 31.august 82
år gammen. Han ble
bisatt fra Gjerpen
kirke 7.september.
Mange hadde møtt fram for å ta
avskjed. Kjell Otto Halvorsen var soknerpest her i Gjerpen i perioden 19751983. Etter endt tjeneste i Gjerpen ble
han utnevnt til sokneprest i Fagerborg
menighet i Oslo. Som pensjonist slo
han seg ned i Skien. Vi lyser fred over
Kjell Otto Halvorsens minne.
Såpe og vann er ﬁnﬁne saker…
Menighetskontoret i Gjerpen trengte
sårt til en skikkelig rengjøring. I slutten av september gjøv en frisk gjeng
løs på kontoret med vann, såpe og
kost. Den ene langveggen ble tatt en
lørdag. Den påfølgende mandagen ble
de tre andre veggene unnagjort på 2-3
timer.
Bønnetjenesten i menigheten
Menighetsrådet har vedtatt å sette opp
en ”bønnekrukke” i kirken ved siden
av lysgloben.
I krukken kan en legge en lapp hvor
en skriver hva en ønsker det skal bli
bedt for.
Bønnelappene blir så tatt med til den
faste bønnehalvtimen, hver tirsdag
kl.15.30-16.00 på menighetskontoret.
Dersom du ønsker at et bønneemne
skal bli tatt med i gudstjenesten, må
6

du skrive dette på lappen.
Dersom noen ønsker forbønn går det
også an å ringe menighetskontoret,
35506330.
Bønnerom på menighetskontoret
Vi har stående et ledig rom i 2.etasje
på menighetskontoret. Nå i høst vil
vi innrede dette til et lite bønnerom.
Her vil det være fast bønnesamling hver tirsdag kl.15.30-16.00.
Bønnesamlingen vil være åpen for
alle.
I kontorets åpningstider vil rommet stå
åpent for alle som ønsker seg en stille
stund.
Kontortider ved menighetskontoret
Følgende kontortider gjelder fra i høst:
Tirsdag: Kl.10.00-15.00
Onsdag: Kl. 10.00-12.00
Torsdag: Kl.10.00-12.00

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 begynnelsen av desember.
Frist for innlevering av stoff er fredag
24. november.
mber
mber.
Send helst med bilder!
Se også internett: www.gjerpen.no

Godt nytt for Gjerpen

Det er også ofte ansatte på kontoret
utenom kontortidene, og da vil døren
som regel være åpen.
Telefon 35506330 er betjent
mandag-fredag kl.08.00-15.30.

Hver søndag blir navn på avdøde sist
uke lest opp under gudstjenesten i kirken.

Allehelgensdag i Gjerpen.
Allehelgensdag feires i år søndag
5.november med gudstjeneste i
Gjerpen kirke kl.11.00
Pårørende til de som er døde siden forrige Allehelgensdag vil få innbydelse
til konsert fredag og gudstjenesten på
søndag. Vi sender brev til den/de som
står oppført som nærmeste pårørende.

Høstmarked/Diakonimesse.
For de av dere som er så heldige å få
dette bladet "før tida", minner vi igjen
om Diakoniens Høstmarked som holdes lørdag 21.10 fra kl 11.00 til
kl. 14.00 i menighetshuset
og Diakonimessa søndag 22.10 i
Gjerpen kirke. Se fyldig omtale i forrige nummer av menighetsbladet.

Madagaskartur i 2007 ?
Som mange vil huske, forsøkte
De siste par årene har vi lest opp nav- Gjerpen menighet å få til en tur til
nene på alle avdøde. Menighetsrådet
Madagaskar på høsten dette året. Det
har vedtatt at vi skal gå tilbake til den
meldte seg for få til at den kunne realigamle praksis med en enkel lystenseres. Men en har ikke gitt opp tanken.
ningsseremoni uten å lese alle navn.
Dersom det er nok interesse for en tur
Vi har mange gravferder i Gjerpen.
neste år, kan drømmen bli virkelighet i
Mange kommer fra andre menigheter
2007. Tenk på om dette kanskje kunne
eller andre tros- og livssynssamfunn og være noe for deg. Vi kommer tilbake
det er trist om navn blir utelatt.
med mer informasjon senere.

FORMIDDAGSTREFF HØSTEN 2006
i
Gjerpen menighetshus
onsdager kl 10.30:
15.11
06.12

Kapellan Svein Lindebø og Stormkoret.
Gerd Rønningen og Fredheimkameratene.

Se annonsering i dagspressen siste mandag før treffene!

Velkommen til formiddagstreff!

Godt nytt for Gjerpen
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Verdibevisst ungdomsskolerektor
Mange har nok merket seg de omfattende byggearbeidene ved Gjerpen
ungdomsskole de siste 2 – 3 årene,
som blant annet har resultert i en ﬂott,
ny idrettshall!
”Godt nytt for Gjerpen” har tatt en
prat med rektor Solveig Rollefsen, og
blant annet utfordret til å dele noen
tanker omkring innholdet i skolehverdagen og hvordan det er å ha kirken
som nærmeste nabo.
- Gratulerer med et ﬂott skoleanlegg!
Det er vel dumt å spørre hvordan dere
trives i nye omgivelser?
- Ja, er det ikke ﬂott? Vi synes virkelig
vi har fått igjen for at vi holdt ut med
støy og andre ulemper gjennom 2,5
skoleår.
- Men det er ikke bare skolebygningen
som er ny. Det skjer også mye når det
gjelder innholdet i skolen?
- Ja, vi er i gang med å innføre nye
læreplaner, det såkalte kunnskapsløftet. Det er en del nytt i planen,
men mange av endringene går først
og fremst på utformingen av målene.
Innholdet er i stor grad det samme.

- Hvilken plass vil du si at kirken og
kristendommen har i skolen i dag?
- Vi er inne i en fase hvor vi diskuterer verdier mer enn for noen år siden.
Det er over 20 år siden kristendomsfaget ble erstattet av det nye KRLfaget (Kristendomskunnskap med
Religions- og Livssynsorientering)
- Hvordan møter skolen denne oppgaven?
- Først og fremst skal vi gi kunnskap
og rom for samtale og diskusjon.
Vi skal gi kunnskaper om blant annet
Bibelens oppbygging og ikke minst
om etikk og moral.
- Er det vanskelig å undervise i de
ulike religioner og livssyn uten å forkynne?
- Mitt inntrykk er at det går greit. Vi
har ikke fått melding fra foreldre som
har reagert på at lærere ”misjonerer” i
KRL-timene.
- Men morgenbønn i klassen og skolegudstjenester er det helt slutt på?
- Det er lenge siden forkynnelse hørte
hjemme i skolens læreplaner! Men
skolen skal gi kunnskap om både kirkerommet og det som skjer der.
I fjor hadde vi for eksempel juleavslutning i kirken, med mange ﬂotte
elevinnslag: Sang, drama og opplesning av juleevangeliet.
Det var fantastisk å komme ut av kirken i det stjerneklare desembermørket

etter den opplevelsen!
Men det var ikke en gudstjeneste. Vi hadde ikke bønn og
forkynnelse.
- Hvordan blir det i år? Skal
den nye idrettshallen overta
som ”kirke” nå?
- Hvis du tenker på juleavslutningen, så er ikke det
bestemt ennå.
Men uansett har vi som skole
et ansvar for å formidle hvilken rik kultur Gjerpen kirke
representerer. Og den er jo
også et fantastisk konsertlokale. Kristendommen er mye
mer enn en religion. Derfor
er det viktig at alle elevene blir kjent
med kirken i bygda.
- Hvilke tanker og erfaringer har du
om samarbeidet mellom skolen og
kirken?
- Gjerpen kirke representerer en god
og viktig nabo. Kirken og dens ansatte
har også kunnskaper som vi ikke har.
Noe som for eksempel kommer frem
når klasser får omvisning i kirken.
Gjerpen kirke er et kulturhus, som for
de ﬂeste ivaretar mange viktige begivengeher i livet. Og Gjerpen kirke er
jo dessuten et fantastisk bygg. Kanskje
den ﬁneste kirken som ﬁnnes?
- Får alle elevene omvisning i kirken?
- Noen av skolens lærere har, sammen
med prestekontoret, laget en plan for
samarbeidet
Der er blant annet omvisning i kirken
en del av denne planen.

Solveig Rollefsen
- Hvordan fungerer dette samarbeidet?
- Samarbeidsklimaet er ﬁnt. Vi har
ikke kommet helt i gang igjen etter
bytte av kapellan, men vi blir alltid
tatt godt imot når vi henvender oss til
prestekontoret.
- Hva vil du si er den største utfordringen når det gjelder tro og livssyn i
skolen i dag?
- Først og fremst å få frem at verdigrunnlaget er viktig. Det er lenge
siden det var en selvfølge at alle hørte
på NRK1 og ﬁkk med seg verdiformidlingen der.
Det blir ﬂeipet med mye mer enn før
og dette kan gjøre at viktige verdier
blir mer usynlige.
Her har skolen fortsatt en oppgave.
ah

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

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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Friluftskonﬁrmanter på kanotur
Middagen bestod av pølser, kylling,
hamburgere og spaghetti a la Capri.
All mat smaker godt ute i villmarka.
Pinnebrødbaking, brød stekt på pinne
med en deig av hvetemel, salt og tørrgjær ble også gjennomført.
Utpå kvelden hadde vi leirbål hvor
samtlige av deltakerne bidro med
sang, sketsjer, vitser og gåter. Det hele
ble avsluttet med dikt og en andakt
med ord til ettertanke.
Lørdag 30. september reiste 21 konﬁrmanter og 2 ledere til Hallevannet på
kanotur. Det regnet i bøtter og spann,
så vi ﬁkk nok vann å padle på. Men
regnet tok ikke turgleden fra denne
gjengen. Det ﬁnnes ikke dårlig vær,
bare dårlige klær!
Denne gjengen tilpasset seg naturens
elementer på en utmerket måte. Etter
2 timers padling kom vi fram til leirplassen. Der ble lavvoer og en kjempepresenning på 60 kvadratmeter satt
opp. Presenningen var god å ha denne
dagen.
Men hvordan får en tent bål i et slikt
vær ? Vi måtte jo ha bål for å få lagd
middag og kokt kaffe til lederne.
Det var heller ikke noe problem. Vi dro på jakt etter tyri,
gammel død furuved innsatt
med terpentin og tjæreholdige stoffer som brenner selv
om det regner og tordner.
Etter en god veddugnad ﬁkk
vi fyr på et bål som brant til
langt på natt.
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Senere på kvelden forsvant uværet,
og en fantastisk stjernehimmel kom
fram. Mange kjente stjernebilder som
Karlsvogna, Polarstjerna, Sigden og
Lillebjørn ble lett etter av ivrige konﬁrmanter.
Søndag morgen, etter en natt med mer
eller mindre søvn, våknet
vi til blå himmel, og sola
kom etter hvert fram over
åsen så vi ﬁkk tørket lavvoer og annet utstyr.
Etter en god frokost hadde
vi hinderløype med kano,
lagt opp som konkurranse
med semiﬁnale og ﬁnale
for de beste padlerne.
Turen nærmet seg avslutning, og vi
ﬁkk en strålende avslutning med padling på et blikk stille Hallevann med
solstråler som varmet godt den første
dagen i oktober.
Jeg er sikker på at alle konﬁrmantene
ﬁkk en turopplevelse de vil huske
lenge.
Sten Roger Torstensen

Godt nytt for Gjerpen

Reform av
gudstjenestelivet
Kirkerådet har vedtatt at det skal settes
i gang et stort fornyelsesarbeid når det
gjelder gudstjenesten. Det er særlig de
unge som presser på for å få ”myket”
opp gudstjenestefeiringen i kirkene.
Inntil det foreligger nye liturgier har
Kirkerådet vedtatt en forsøksordning
som kalles Fleksibel bruk av Gudstjenestebok for Den norske kirke.
Gjerpen menighetsråd har gjort vedtak
om å ta i bruk forsøksordningen.

Konsert med
Sneltvedt Gospel Kids
onsdag 1. november

Gjenkjennbar og livsnær

Gudstjenesten søndag formiddag skal
beholde sin nåværende struktur, men
vi har fått større mulighet til å variere
det enkelte ledd som syndsbekjennelse, Kyrie, menighetens forbønn osv.
Gudstjenesten skal være gjenkjennbar
samtidig som vi forsøker å gjøre den
mer livsnær.
Menighetsrådet har nedsatt et gudstjenesteutvalg som, sammen med
de andre ansatte skal arbeide med
gudstjenesten. Utvalget består av soknepresten, Birger Venheim og Anne
Lise Høgli. Utvalget er mottagelige for
impulser og innspill, ris og ros.

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300

eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no

Godt nytt for Gjerpen

Sneltvedt Gospel Kids holder til på
Sneltvedt bedehus Der er det god plass
til mange slags aktiviteter i tillegg til
korsynging.
Nå har styret i Sneltvedt Normisjon
bestemt å skifte ut møblene i peisestua.
Sneltvedt Gospel Kids vil bidra med
en stor ”støttekonsert” hvor søsken,
foreldre, besteforeldre, onkler og tanter
– og ale andre - inviteres.
Foreldrene er kjempeﬂinke til å støtte
opp om koret. Av og til har vi hatt en
liten ”hentekonsert”. Denne gangen
blir det altså en stor ”støttekonsert” Vi
håper nå at familiene mobiliserer og
møter opp på konserten. Det blir en billettpris på kr. 100 per familie.
På konserten blir det høytidelig avduking av den ”nye” peisestua. Konserten
ﬁnner sted 1. november k.18.00 på
Sneltvedt bedehus.
nts
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Slekters gang
Døpte i Gjerpen
Caroline Løvdal
Hedvig Sophie Løvenskiold Drake
Hedda Kildal Eek
Viktoria Sortedal Stensrød

Ragnhild Hassel Severinsen f. 1941
Aslaug Pauline Nomme f. 1934
Solveig Andrea Rønningen f. 1913
Dagny Irene Brattli f. 1925
Anne-Lise Sætren f. 1924

Sander Svalebjørg
Cornelius Vinnstad Heibø
Hans Johan Bocerup Utne
Erlend Refsdal Lunde
Tobias Thorsen
Erik Bye Kåsene

Vigde i Gjerpen
Camilla Therese Johannessen og Kim
Orhan Bøe
Katrine Moe Johansen og Hans-Georg
Pettersen
Helene Christina Løvenskiold og
Hermann Alexander Kopp
Anita Christensen og Jon Yngve
Gurholt
Kristine Jansen og Per Anders Tufte
Therese Kristine Gløsmyr Berg og
Espen Arnt Gundersen
Mai Semiye Hegna Deliler og Fredrik
Rølvaag

Døde i Gjerpen
Per Rui f. 1921
Tor Halgrim Midgaard f. 1933
Oddmar Eriksrød f. 1943
Morten Eriksen f. 1944
Alfred Tobiassen f. 1923
Johannes Folkestad f. 1919
Alf Bøyesen f. 1921
Kaare Johan Abrahamsen f. 1925
Hans Helliksen f. 1909
Per Skifjeld f. 1933
Kjell Otto Halvorsen f. 1924
Halvor Slaaen f. 1934
Kjell Johan Strømdal f. 1928
Kjell Arnor Hauen f. 1927
Kjell Sneltvedt f. 1928
Isak Petter Lysa f. 1920
Ruth Foss f. 1922
Liv Halaas f. 1908
Ruth Bossen Bergh f. 1932
Klara Teresse Eriksrød f. 1923
Sonja Innleggen f. 1926
Tørny Marie Stangeland f. 1937
Signe Jensine Bøe f. 1923
Ruth Kolstad f. 1926
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La oss be for:
- alle barn og ansatte i
barnehagene i Gjerpen
- alle elever og ansatte på
skolene i Gjerpen
- alle skoleelever og studenter
som har sin daglige skoledag
andre steder
- studenter og andre som har
ﬂyttet ut av Gjerpen for kortere
eller lengre tid
- alle unge og eldre arbeidstakere, arbeidsledige og
pensjonister
- alle som er usikre på fremtida

Godt nytt for Gjerpen

Gode resultater etter 2 år med

Diakonalt
ungdomssenter
på Antsirabe, Madagaskar

I 2004 ﬁkk 42 unge kvinner hjelp til
å starte et bedre liv. Det var det første
året dette prosjektet var i drift. I 2005
var antallet mer enn fordoblet.
Prosjektet som Gjerpen menighet
støtter,har som mål å gi unge mennesker og enslige mødre skolering
og ferdigheter som er etterspurt av
næringslivet og andre arbeidsgivere på
Antsirabe.
I 2005 ﬁkk 101 ungdom og enslige
mødre ulik trening og utdannelse. Av
disse var det 96 personer som fullførte
kurset og de langt ﬂeste har funnet seg
arbeid eller fortsatt med ytterligere
utdannelse.
I forhold til de mål som er satt opp i
prosjektet,er dette svært gode resultater.
Harinjatova Mirisoa, en kvinne som
fullførte kurset i 2004,forteller:” Etter
endt kurs ﬁkk jeg jobb som hushjelp
hos en familie på Antsirabe. Familien
åpnet et lite bakeri som jeg ﬁkk ansvaret for. I det siste har de åpnet enda to
små bakerier, og jeg har tilsyn med
alle. Dette har ført til at jeg nå har en
sikker inntekt slik at jeg klarer å dekke
utgiftene til meg og min 6 år gamle
datter. Jeg vil takke kirken og NMS
fordi jeg ﬁkk delta i dette prosjektet.
Jeg er nå rolig for min og mitt barns
situasjon.”
Solveig Sollie

Godt nytt for Gjerpen

 VIKTIGE TELEFONER

GJERPEN MENIGHETSKONTOR
Kontoret er åpent:
Tirsdag: kl. 10.00 - 15.00
Onsdag: kl. 10.00 - 12.00
Torsdag: 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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Gullkonﬁrmanter i Gjerpen kirke
søndag 8. oktober 2006

(Foto: R.A.Haugen)
Ragnhild Sneltvedt (Aas), Ina Solum (Kock), Unni Grethe Beier, Mia Borgersen
(Anne Marie Bøe), Birthe Soﬁe Sørensen (Bunkholt), Mona Kari Gundersen (Moe),
Reidun Kari Stavdal (Andersen), Ragnhild Marie Andengaard (Dyrkoll), Karin
Skilbred Limi (Skilbred), Solveig Synnøve Stulen (Grindem), Bjørg Økter(Refsdal),
Anne Lise Berg (Ytterbø), Bjørn Aage Heimholt, Odd Michael Myhra, Leif Holmbakken, Halvor Thorstein Fjeld, Harry Gløsmyr, Torodd Ragnar Moen, Odd
Gundersen, Rolf Werner Ryen Boyesen, Per Bjørn Sandøy, Hans Erik Borgersen,
Tengell Kjær, Ivar Tveit, John Langeland, Leif Isaksen, Kåre Nærum, Tor HellandOlsen, Kjell Oddvar Bjerke, Kåre Steinbakken, Terje Aslak Bestul.

