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"Og det skjedde
i de dager..."

Denne gangen lar vi et bilde av
Fred Zetterstrøm, tatt under "åpen
kirke" i november, minne oss alle
om den viktige, ja livsnødvendige,
oppgaven vi som foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og faddere
har med å bringe det bibelske budskapet videre til kommende slekter.
Budskapet om den treenige Gud
som Skaper, Frelser og Livgiver
starter ffor mange med høytlesning
fra "juleevangeliet" når familien er
samlet på juleaften.

V ommen til årets julenummer av "Godt Nytt for GJERPEN".
Velk

Vi håper du ﬁnner noe som kan utfordre deg, glede deg, eller i det minste
skape litt ettertanke.
Du inviteres til juletrefester, gudstjenester, konserter, "babytrall", "åpen kirke" og mye mer. Kanskje vil du prøve deg på våre uhøytidelige "julenøtter",
eller du kan lese biskopens personløige betraktning etter et år med alvorlig
sykdom i familien....

Ha en velsignet jul
og et riktig godt nytt år!

ah

PREKENLISTER
Gjerpen kirke:
9.des. 2.s. i advent kl.11.00 Abrahamsen. Nattv. Offer til NKSS (Skolelaget)
kl.19.00 Konsert. Gjerpen skolekorps, Suoni og Canto Libre.
15. des. lørdag
kl.18.00 Konsert. Lill Linfors og Ole Paus.
16.des. 3.s.i advent kl.11.00 Abrahamsen. Nattv. Offer til menighetsarbeidet
kl. 18.00 Svensk Luciagudstjeneste.
23.des. 4.s. i advent kl.11.00 Gudstjeneste på Sneltvedt bedehus. Abrahamsen.
Sang av Gla’sang. Offer til Normisjon. Kirkekaffe.
24.des. Julaften
kl.12.30 Juleandakt på Gjerpen sykehjem.
kl.14.00 Julegudstjeneste. Abrahamsen og Sneltvedt Gospelkids. Offer: Kirkens Nødhjelp/Misjonsprosjektet
kl.16.00 Julegudstjeneste. Lindebø. Offer: Kirkens Nødhjelp/
Menighetens misjonsprosjekt.
25. des. Juledag
kl.11.00 Høytidsgudstjeneste. Lindebø. Jorunn Abrahamsen
spiller ﬂøyte. Offer: Sjømannsmisjonen.
26.des. 2. juledag kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer: Gjerpen menighet.
29. des. lørdag
kl. 19.00 Romjulskonsert.
Kantor Kjell Frigstad m/sangere og musikere
30.des. s.e.jul
Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke
31. des. Nyttårsaften kl.23.15 Midnattsgudstjeneste. Lindebø.
Se resten av prekenlista for Gjerpen kirke (etter nyttår) på side 9.
Valebø kirke:
24.des. Julaften

kl.16.00 Julegudstjeneste. Abrahamsen.
Offer: Kirkens Nødhjelp
3. febr. Fastelavenss. kl.11.00 Lindebø.
Luksefjell kapell:
Julaften
10. febr.

kl.14.00 Julegudstjeneste. Lindebø.
Offer: Kirkens Nødhjelp
kl.11.00 Abrahamsen.

Vealøs sportskapell:
Sportsgudstjeneste kl 12.00. Se datoer i prekenlista på side 9!
Salg av mat og drikke før og etter gudstjenesten.
Parkering og merket løype fra Lensmannssetra.
2

Godt nytt for Gjerpen

Og det skjedde i de dager...
Hva skjedde? Vi kjenner historien om
Jesu fødsel. Men la oss se litt nærmere
på det som skjedde. Jesus ble født i en
stall og lagt i en krybbe. Du ser for deg
de vakre julekrybbene, dempet lys og
idyll. Jeg tror vi heller skal se for oss
et simpelt fjøs med møkk og vond lukt.
Krybben, mattrauet til dyra. De ﬁkk
tak over hodet og noe passelig mykt til
den nyfødte.
Hvorfor? For det var ikke plass for
dem i herberget! Hva ville du ha gjort?
Hvordan ville du rigget i stand for
ukjente som banker på døra? Skitne
og fattige, dette vil ikke passe inn hos
oss. Dessuten kan vi bli dratt inn i vanskeligheter og uante problemer. Vi har
jo et sosialvesen her i landet. Mørke i
huden er de også. De burde holdt seg
der de hører hjemme. Hva med gjestene våre, selskapet vårt, planene våre,
ja, hva med…. og hvorfor akkurat
meg?
Selvfølgelig ville vi ha tatt imot Maria
og Josef, og ikke minst Jesusbarnet.
Men det skjedde jo i de dager.
Skjer det i dag, sier du? Kommer
Han på nytt? Ja! Han gjør faktisk det.
Han kommer hver eneste dag. Du har
muligheten til å gi Ham et bedre husly
enn en stall og krybbe. Han trenger
både mat og klær også. Ikke minst
noen som bryr seg, venner og trygghet.
Ja, vi vet jo at Han skal komme tilbake
på den store dag, men nå, i dag?
I Matteus evangelium kapittel 25 og
vers 40 står det: Alt det dere gjorde
Godt nytt for Gjerpen

mot en av de minste
av disse Mine brødre, det gjorde dere
mot Meg. Og i vers
45: Alt det dere
ikke gjorde mot en
av disse minste, det
gjorde dere heller
ikke mot Meg.
Birger Venheim
La denne jula bli et
er medlem av
vendepunkt i våre
menighetsråd
menighetsrådet
liv. Det er mange
i Gjerpen
som banker på vår
dør, Norges dør. De trenger trygghet
og omsorg, klær og mat. Du og jeg er
kalt til å være en neste for disse Hans
minste!
Og det skjer i våre dager . . .
Velsignet jul!

Birger Venheim

Formiddagstreff 2008

Formiddagstreffene på
menighetshuset fortsetter også
i 2008, men vi bytter dag!
Vi legger treffene til
tirsdager kl 10.30
på bl.a.følgende datoer:
08.01. Juletreff med sokneprest og diakon.
29.01. Solveig R.H. Flukstad
og Fredheimkammeratene.

Velkommen!
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Førjulsprat med Hedvig Grinilia
fra Luksefjell
Vi har slått av en førjulprat med
Hedvig Grinilia. Hun er født på
Bestul i Luksefjell og vokste
opp sammen med 4 søsken.
27. juli neste år fyller hun 90 år!
- Jeg bodde hjemme hos mor og
far til jeg var 20 år. Da ﬂyttet
jeg nedover til Skien, tok handelsskole og arbeidet noen år på
Skien Telefonforening. I 1948
ble jeg gift med Tor Grinilia og ﬂyttet tilbake til Lukesefjell. Vi ﬁkk etter
hver leilighet i huset nærmest kirken
og ﬁkk mye med kirken og menigheten å gjøre.
Ved siden av husarbeidet drev jeg noe
som het ”Luksefjell brevhus”, et slags
postkontor. Det bodde ﬂere mennesker
i Luksefjell den gangen. På det meste
kunne det være 15 elever på skolen og
vi hadde butikk.
- Hvordan trivdes du i Luksefjell?
- Jeg lengtet alltid ut mot byen og folk.
Følte nok at det ble litt avsides og
isolert. Jeg er veldig sosial og glad i
mennesker, så da jeg var 50 år, tok jeg
sertiﬁkat og ﬁkk jobb som hjelpepleier
på Gjerpen sykehjem. Det passet for
meg og her trivdes jeg utrolig godt.
For vel 19 år siden ﬂyttet vi ned til
Limi og her har jeg bodd siden. Men
selv om jeg trives i byen, må jeg alltid
tilbake til Luksefjell. Det blir liksom
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Hedvig Grinilia foran et maleri av
gården der hun vokste opp
ikke den rette julestemning uten at jeg
har vært til gudstjeneste i Luksefjell
på julaften.
- Hvordan var det å feire julaften i
Luksefjell da du vokste opp?
- Det var en voldsom sjau før jul. Hele
huset ble reinskurt. Men lille julaften
skulle far alltid lage sopelimer. Noen
ga han bort og andre beholdt han selv.
Han dro en masse kvist og bøss inn i
huset etter at vi hadde vasket. Da ble
mor heller sur. Ellers feiret vi nokså
tradisjonell jul med ribbe klokka fem.
Ingen ﬁkk lov til å åpne pakkene før
oppvasken var unnagjort.
1. juledag var familiedag, da måtte
alle holde seg inne. I romjula ble det
juleselskap og juletrefest på den gamle
skolen med et kjempesvært juletre.
Treet hadde talglys og det ble et svare
strev for mor og jeg som skulle vaske
Godt nytt for Gjerpen

Advent og jul i Gjerpen menighet
2. søndag i advent kl.11.00 Gudstjeneste på Forventningens adventssøndag
kl.19.00 Konsert.
Gjepen skolekorps, Suoni og Canto Libre
Lørdag 15.desember kl.18.00 Julekonsert ved Lill Linfors og Ole Paus
3. søndag i adevent kl.11.00 Gudstjeneste på Botens adventssøndag.
kl. 18.00 Svensk Luciagudstjeneste
4.søndag i advent

kl.11.00 Sneltvedt bedehus
Gudstjeneste på Gledens adventssøndag.

Julaften

kl.12.30 Juleandakt på Gjerpen sykehjem.
kl.14.00 Julegudstjenester i Gjerpen og Luksefjall
kl.16.00 Julegudstjenester i Gjerpen og Valebø

1. Juledag

kl.11.00 Høytidsgudstjeneste

2. juledag

kl.11.00 Gudstjeneste på Stefanusdagen

Lørdag 29.desember kl.19.00 Romjulskonsert
Nyttårsaften

kl.23.15 Midnattsgudstjeneste

Nyårsdag

kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Skien kirke

Fredag 4.januar

kl.17.00 Juletrefest for store og små på Sneltvedt bedehus.

Velkommen til kirke!
(forts. fra s. 4)

etter festen. Vi måtte først skrape bort
alt talget som hadde dryppet fra treet!
Til sommeren blir det stor fest i
Lukesefjell. Kapellet er 150 år og jubiléet skal feires med gudstjeneste og
Godt nytt for Gjerpen

jubileumsfest på grendehuset, søndag
8. juni. Da håper vi at Hedvig og alle
andre utﬂyttede fra Luksefjell kommer.
- Takk, jeg kommer, sier Hedvig, og så
er det godt at dere har lagt jubileumsfeiringen til begynnelsen av juni. Det er
før myggen kommer.
Tea.
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Oppslagstavla
Kunngjøringer i
kirken
Arrangementer i
menigheten (møter,
bibeltimer, misjonsfester m. m.) som
dere ønsker å få kunngjort i gudstjenesten, må sendes eller ringes inn
til menighetskontoret senest torsdag
formiddag.

Giro i menighetsbladet
Vi har lagt inn en giro i dette menighetsbladet. Denne gangen går innbetalingene til menighetsbladet. Vi har
store utgifter til trykking av bladet og
håper at mange vil bruke giroblanketten. Dersom 500 lesere gir kr.100.- pr.
år til bladet vil alle våre økonomiske
sorger være slukt. Mer skal det ikke til
for å komme i balanse. Hjertelig takk!

Fellesmøter i mars
Fellesmøtene i Gjerpen er i vinter lagt
til uke 10; nærmere bestemt til 6-9.
mars. Fellesmøtene arrangeres i et
samarbeid mellom Sneltvedt, Ås og
Venstøp Normisjon, Gjerpen misjonsmenighet (Betel) og Gjerpen menighet.

Babytrall fortsetter i Gjerpen
Vi hadde togrupper med ”babytrall”
i høst. Erfaringen er så god at vi har
tenkt å starte opp igjen like over
nyttår. De som er interessert i å bli
med kan kontakte Gjerpen menighet,
tlf. 3550640 eller direkte til leder for
babytrall tlf. 41 45 66 45.
Det koster kr.200.- for 6 ganger og
samlingene er lagt til mandag formiddag på Gjerpen menighetshus.

Menighetens årsfest
Vi minner allerede nå om menighetens
årsfest som i vår blir lagt til søndag 6.
april.
I år vil ikke årsmeldingene bli lest opp
som vanlig. Vi legger ut årsmeldingene i kirken søndagen før årsfesten og
regner med at folk har lest meldingene
på forhånd.
Vi åpner derimot for samtale og
spørsmål. Denne gange vil vi åpne for
debatt og samtale om fremtidsplaner
for menigheten. Det gjelder opprusting
av kontorbygget. Det gjelder diakoniog barne- og ungdomsarbeid.

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 slutten av
januar.
Frist for innlevering av stoff er fredag
11. januar 2008.
Send helst med bilder!
Se også internett: www.gjerpen.no
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Menighetens misjonsfest
er lagt til søndag 27.januar kl.18.00
på menighetshuset. Vi får besøk av
Rolf Eknes som har vært misjonær for
Madagaskar. Dessuten kommer det to
gassiske menn som synger, vitner og
forteler fra sitt hjemland. Kveldsmat.
Alle er velkommen.

Romjulskonsert
i Gjerpen kirke lørdag 29. desember
”Våre” unge musikere er hjemme
i julen og gir også i år av sitt overskudd!

I skrivende stund er ikke programmet
helt klart, men det blir mye vakker
sang og instrumentalmusikk.
Solister denne gang er

6-åringene til kirke
Til familiegudstjenesten på
Fastelavenssøndag, 3. februar, innKari Lise Høgseth, sang,
byr vi spesielt alle som fyller 6 år.
Brynjar Bilsbak, ﬁolin og
Menigheten deler ut ei bok til all 6Anna Carlsen, cello.
åringene som kommer til kirken denne
Konserten begynner kl 1900.
søndagen. Boka heter ”Tre i et tre” og
er skrevet spesielt for denne aldersVel møtt!
gruppen. Så derfor; dere som har 6-rinKjell mf
ger i huset; sett av denne søndagen til
et kirkebesøk.
Takk til Gjerpen kammerkor!
Organist Kjell sender menighetsbladet
Ny mailadresse til Gjerpen menighet. "en trist nyhet", nemlig meldingen om
Den nye mailadressen er:
at Gjerpen kammerkor nå går over
gjerpen.menighet@skien.kommune.no
i historien, etter å ha slitt med både
Den vil for fremtiden også stå oppført sviktende rekruttering og begrenset
under spalten ”Viktige telefoner.”
oppslutning rundt arrangementene en
stund. Kjell ønsker gjennom menigResultat av høstmarkedet i oktober
hetsbladet "å uttrykke en hjertelig takk
Også i år ble det en ﬁn markedsdag.
til hver enkelt sanger som har gitt av
Været var ﬁnt, mange bidro med bake- sin fritid og beriket menigheten med
varer og annet til markedet. Mange
vakker sang både nå og tidligere!"
var det også som møtte opp denne lørMen K
Kjell forsikrer at selv om Gjerpen
dagen og ﬁkk oppleve fellesskap - og
Kammerkor
nå har avsluttet sin virkgjøre gode kjøp.
somhet,
vil
det
fortsatt bli både vokal
Nettoinntekten i år ble på kr 25 745,90.
og
instrumental
kirkemusikk i det vakHjertelig takk for denne kjærkomne
re
kirkerommet
vårt
også i fremtiden.
støtte til diakonien i Gjerpen menighet!

Godt nytt for Gjerpen
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Babytrall

Her ser du et par glimt fra høstens
"babytrall" i menighetshuset.
Det starter opp nye "kurs" over
nyttår, på mandager fra kl. 11.0012.30 og 12.30-14.00.
Mer informasjon om pris og
påmelding på "Oppslagstavla" på
side 6.
Kanskje dette er noe for deg og
ditt barn?

To koselige fester
på Aas bedehus

Vi har to koselige tilstelninger
på bedehuset i nær fremtid. Den
første er Grautfesten som i år
går av stabelen søndag 16. des.
Tradisjonen tro får vi besøk av
soknepresten vår Thor Egil.
Foruten å spise graut, har vi et
godt blandet program med opplesning, konkurranser, mye sang
og lek. I år vil også dramagruppe
Make a change delta. Finner du
mandelen i grauten, vanker det
premie. Og selvsagt er det kaffe
og kaker etter grauten.
Fredag 4. jan. er det så juletrefest. Da kommer Acta-arbeider
Martin Fredriksen og holder
andakt. Selvsagt blir det ﬂerfoldige runder rundt juletreet. Også
på denne festen blir det sang og
leker og god tid til hyggeprat.
Som en forandring til julebaksten serverer vi rundstykker og
godt pålegg denne kvelden. Jo
ﬂere som kommer, jo hyggeligere får vi det.
Alle, alle vil vi ha med!!
Velkommen er dere!

ks

J
Juletrefest
på
Venstøp bedehus

fredag 28. desember kl. 18.00.
Tale Trond Engnes.
Gang rundt juletreet.
Bevertning

Alle er velkommen!
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PREKENLISTA (forts. frea side 3)
Gjerpen kirke 2008:
1. jan. Nyårsdag
Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke
kl.11.00 Felles gudstjeneste i Skien kirke.
Nattverd. Prost Fleischer m.ﬂ.
4. jan. fredag
kl.17.00 Sneltvedt bedehus.
Juletrefest for store og små.
Arr: Gjerpen menighet og Normisjon.
6. jan. Kr. åp. dag. kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer.
13. jan. Vingårdss. kl.11.00 Abrahamsen. Nattv. Offer.
20.jan. Såmannss. kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer.
27.jan. Kr. Forkl. d. kl.11.00 Lindebø. Nattv. Offer:
kl.18.00 Menighetens misjonsfest Men.huset.
3. febr. Fastelavenss. kl.11.00 Familiegudstjeneste. Abrahamsen.
Utdeling av 6-årsbok. Dåp. Offer.
6.febr. Askeonsdag kl.18.00 Forbønnsgudstjeneste. Nattv.
10.febr. 1.s.i faste kl.11.00 Lindebø. Nattv. Offer.
Vealøs sportskapell:
6. jan. Kr. åp. dag. kl.12.00
13. jan. Vingårdss kl.12.00
20.jan. Såmannss. kl.12.00
27.jan. Kr. Forkl. d. kl.12.00
3. febr. Fastelavenss. kl.12.00
10.febr. 1.s.i faste kl.12.00

Asgeir Høgli
Håkon Vold
Bjørn Lerkerød
David Bunting
Magne Hultgren
Sten Ulrik Heines

Åpen kirke
Hver første mandag i måneden
klokka 20 – 21 ønsker Gjerpen
menighet velkommen til ”Åpen
kirke”. Første gang blir
mandag 7. januar 2008.
Det blir en time for bibelresitasjon (opplesning fra bibelen) og
stillhet.
Vi begynner å lese fra Matteus
1.1 og ut Det Nye Testamentet.
Deretter ønsker vi å begynne på 1.
Mosebok.

Godt nytt for Gjerpen

Du kan komme og gå når du
ønsker, fritt vandre rundt i kirkerommet, knele ved alteret, tenne
lys eller bare sitte stille.
Timen begynnes og avsluttes med
den gamle klokkerbønnen. Det
leses i ﬂere omganger med stillhet mellom hver lesning. Enkelte
kvelder vil det være musikk mellom noen av lesningene.
På oppslagstavla i våpenhuset
vil vi føre på hvilket kapittel vi
starter med neste gang.
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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

GRAVSTEINER

Telemark Stein

Telemarksv. 30, 3734 Skien
Tlf: 35 53 91 19 - Mobil 905 91 851
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Gravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 29 – Mob 944 83 721

"Godt Nytt for GJERPEN"
ønsker alle lesere og annonsører
en Velsignet Julehøytid
og et Godt Nytt År !
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
Blomquist på Lie AS
El-installatør og forretning
Liegaten Skien, Tlf. 35 52 28 12
Kristian Fjose. Urmaker
Luksefjellv. 236, 3721 Skien
Tlf. 35 59 05 79

O W GUNDERSSEN
eftf as

Prinsessegt. 1, 3724 Skien

Damekonfeksjon
Telefon 35 52 07 61

Løvenskiold Fossum
Skogbruk – Kraftverk
Hovedkontor tlf. 35 50 43 50
Kervel Fabrikken
Håvundveien 278, Skien
Århus Fotklinikk
Ingunn Dale Lauritsen
Århusveien 224, 3721 Skien
Tlf. 35 53 23 06 Mob. 958 86 850

Godt nytt for Gjerpen

Hydro Texaco Wattenberg

DØGNÅPENT
Telefon 35 52 30 20
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Symaskiner og glede på madagaskar
Det er nesten utrolig hvor langt pengene strekker på Madagaskar og hvor
mye noen tusen norske kroner kan
bidra til.
På Gjerpen menighets tur til
Madagaskar i april i år, ﬁkk vi oppleve
hva norsk misjon har fått og får utrette
i dag. Det var mektig og stort.
Men vi ﬁkk også oppleve fattigdom
og nød.
Tre av oss som deltok på turen tilhører Sneltvedt Misjonsforening Vi ﬁkk
en konkret utfordring av en gassisk
kvinne som arbeider på Den norske
skolen i Antsirabe: Kunne vi tenke
oss å hjelpe fem unge kvinner i hennes menighet? De hadde det spesielt
vanskelig.
Hva var det de trengte? Jo, de ville
gjerne lære å sy og trengte penger til
opplæring, symaskiner, stoff og litt
annet utstyr.
Vår forening på Sneltvedt tok utfordringen. Vi samlet fort inn 6000
kroner og sendte det til Madagaskar.
Det var nøye regnet ut at det var det
de trengte.

Noen av jentene viser frem arbeidet sitt
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Bare kort tid etter var jentene i opplæring hos en skredder. De er snart
ferdig med sin opplæring,og i slutten
av februar regner de med å kunne åpne
sitt eget skredderverksted.
De er så
takknemlige
og glade for
dette lille
bidraget fra
Norge.
De har fått
et nytt liv nå
som de kan
forsørge seg
selv og sin
Her er en som har med
familie.
seg sønnen sin mens
De bidrar med mønsterboka studeres.
verdighet til
samfunnsnyttig arbeid.
Vi på Sneltvedt er også glade og takknemlige for at vi ﬁkk denne utfordringen.
Solveig Sollie

Utleie av Menighetshuset

Benytt våre trivelige lokaler til møter,
fester, bursdager, konﬁrmasjon mm.
Priseks.: Peisestua m/ kjøkken kr. 700
Storsalen m/ kjøkken kr. 1100.
Prisene dekker renhold og oppvask.
Bestill huset hos: Grethe og Bjørn
Solbakken, Telefon 35 59 01 69.

Godt nytt for Gjerpen

Julenøtter
1. De tre sentrale personene i juleevangeliet har fått sine navn ﬂettet inn i
hverandre og om hverandre, forlengs og baklengs, oppover og nedover.
Hvor mange ﬁnner du av hvert navn?

2. Hvis du stokker på bokstavene i ordene nedenfor, får du kjente ord fra
juleevangeliet. Hvilke ord er det?

Godt nytt for Gjerpen
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Advents- og julehilsen fra biskopen:

J
Julen
holder når livet prøves
Advent og jul står i en særegen glans.
Da er det fest. Lysene varmer. Øynene
skinner. Og julens gamle sanger forener
oss i vennekrets, familie og menighet.
Vi trer på et vis ut av tiden for noen
dager. Når julen kommer, er det som
om vi løftes inn i en annen sfære.
Det er høye tider.

Hvor deilig er jorden da?
Hvor er da julens fred?
Det er lett å tenke at julen er noen
ekstraordinære dager før de høyst ordinære januar-dagene setter inn. Holder
julens budskap når livet prøves?

Det er ikke noe lettvint svar her. Men
Anne Katrine og jeg har naturlig nok
snakket en del om den kampen vi kjempet i februar, mars og april – med Guds
og gode helsearbeideres hjelp. Det som
slår oss i ettertid, er tryggheten vi kjente
Mon ikke det er selve hemmeligheten
gjennom det hele. Sugende tretthet, ja.
ved julen å fastholde begge disse ting: Men tryggheten vek ikke fra oss.
Julen er festtid, - men fest, egentlig,
Antagelig ble vi båret mer enn vi selv
fordi vi har fått livshjelp for hverdagen. visste. Takk til alle som bar med!
Samtidig forkynner julen en Gud som
stiger helt ned. Gud liksom brenner alle
broer og melder ﬂytting. Himmelen er
på jorden – i barnet Jesus, Guds sønn.

Det ﬁkk Anne Katrine og jeg erfare
konkret i 2007: Etter at Anne Katrine
ﬁkk en blodforgiftning som slo til som
lyn fra klar himmel, ble troen, ja hele
eksistensen, satt på prøve. Og tankene
fôr gjennom hodet der Anne Katrine lå
og strevde for livet i en monoton respirator, mens temperaturmåleren over
sykesengen dag etter dag svingte rundt
40 grader.

Når disse linjer skrives for å sendes ut
til bispedømmets menigheter i advent,
blir summen av det hele: Julens budskap holder når livet prøves! Julen er
mer enn luftig idyll. Den handler om
jordnær realisme. Fordi Jesus kom og
ble vår bror, frelser - og medvandrer.
Olav Skjevesland
biskop

Gjerpen menighets Juletrefest
J

arrangeres også i år i samarbeid med Sneltvedt Normisjon,
og holdes på Sneltvedt bedehus fredag 4. januar kl. 18.00.

Alle er hjertelig velkommen!
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Slekters gang
Døpte i Gjerpen
Vilde Soﬁe Sveinang Elstad
Jonas Berglund Høstan
Maren Martinsen-Heggtveit
Didrik Strøm
Joseﬁne Lauritzen
Eivind Norli Halvorsen
Anniken Augestad
Linn Marie Øverland Johnsen
Leah Nora Jentoftsen
Marius Midteide Moen
Tor Martin Abrahamsen
Emma Aamand-Naper
Aleksander Kjærnem Enger
Hanna Haugen Eriksrød
Emanuel Linnestad Pettersen
Martin Øverland Killie
Døde i Gjerpen
Ellen Marie Gallefoss f.1936
Ragnhild Moen f.1918
Elisabeth Haugen f.1922
Odmar Simon Norborg f.1927
Hedvig Camilla Aas f.1924
Karl Edvard Bøyesen f.1937
Bodil Holmbakken f.1918

 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 (permisjon)
Solveig Kvålen
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

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300

eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no

Godt nytt for Gjerpen

LUKSEFJELL KAPELL
Kirketjener: Geir Åge Ballestad
Telefon 35 52 25 37
Organist: Nils Terje Sneltvedt
Telefon 35 52 93 53
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Små
kirkebyggere
En stund før jul kom det inn
en telefon til kontoret.
Det var fra Gjerpenhavna
barnehage. De hadde en gave
til kirken som de gjerne ville
komme bort med. Om vi ville
ta imot en modell av Gjerpen
kirke som barna hadde laget?
Gjett om vi ble glade!
Et par dager senere kom de
med tralle og en ﬂott modell av kirken.
Den er stor og de har lagt ned mye arbeid.
Kirkebygget er ikke bare ﬁnt utvendig: Inni
er det alter, prest og alt det andre som
hører med.
Takk til Gjerpenshavna barnehage!!
Og til alle dere som har lyst til å ta dette ﬂotte
barnekunstverket i øyesyn:
Modellen står
utstilt rett innenfor inngangen i
"originalen", det
vil si i våpenhuset
i kirken!
Nå har du
altså enda en god
grunn til å besøke
kirken i jula!

