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Luksefjell
kapell 150 år

Bildet til venstre viser altertavlen
i Luksefjell kapell. Den er malt av
den kjente kirkekunstneren Christian
Brun og fremstiller den oppstandne
Kristus. Tavlen var opprinnelig altertavle i Gjerpen kirke inntil restaureringen i 1920.

V ommen til årets sommernummer av "Godt Nytt for GJERPEN".
Velk
I dette nummeret vil du ﬁnne mye stoff fra Luksefjell, i forbindelse med at
Luksefjell kapell er 150 år. Jubileet feires med gudstjeneste og gratis middag
for alle som vil være med søndag 8. juni.
Les mere om jubileumsprogrammet inne i bladet. Du vil også ﬁnne omtale
av leirer og andre arrangementer i sommer, og selvfølgelig gudstjenestene i
kirkene våre.
Sommertid er også gudstjenestetid! God sommer!
ah

PREKENLISTER
Gjerpen kirke:
1.juni
3.s.e.pinse
8.juni

4.s.e.pinse

15.juni
22.juni
29.juni
6.juli

5.s.e.pinse
Aposteldagen
7.s.e.pinse
8.s.e.pinse

13.juli

9.s.e.pinse

20.juli
27.juli

10.s.e.pinse
11.s.e.pinse

3.aug.
10.aug.
17.aug.
24.aug.
31.aug.

12.s.e.pinse
13.s.e.pinse
14.s.e.pinse
15.s.e.pinse
16.s.e.pinse

7.sept.

17.s.e.pinse

14.sept.

18.s.e.pinse

kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd.
Offer: Kirkens SOS i Telemark
Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke denne søndagen
kl.11.00 Vi deltar på jubileumsgudstjenesten i Lukesefjell
kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer til IKO.
kl.11.00 Engnes. Nattverd. Offer til Gjerpen menighet
kl.11.00 Sletteberg. Dåp. Offer til Diakoniarbeidet i Gjerpen
kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer til NKSS (Skolelaget)
Kirkekaffe hos Geir og Astrid Flatin, Sneltvedtv.163
Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke denne søndagen
kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Borgestad kirke. Abrahamsen.
Nattverd.
kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer til Gjerpen menighet.
Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke denne søndagen
kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Borgestad kirke. Lindebø. Dåp.
kl.11.00 Nattverd. Offer til diakoniarbeidet i Gjerpen
kl.11.00 Kjell Rugkåsa. Dåp. Offer til Institutt for Sjelesorg.
kl.11.00 Engnes. Nattverd. Offer til Gjerpen menighet.
kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer til Menighetens misjonsprosjekt
kl.11.00 Diakonigudstjenste. Abrahamsen og prost Fleisher.
Nattv. Sang av Gla´sang. Offer til diakoniarbeidet
Kirkemiddag på menighetshuset etter gudstjenesten.
Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke denne søndagen
kl.11.00 Gudstjeneste på Fjordglimt. Abrahamsen. Nattverd.
Misjonsoffer. Kirkemiddag etter gudstjenesten.
kl.11.00 Familiegudstejenste. Abrahamsen. Kirkebok til 4åringene. Offer til Telemark søndagsskolekrets.

Valebø kapell:
13. juli
9.s.e.pinse kl.17.00 Abrahamsen. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
21. sept. 10.s.e.pinse kl.17.00 Lindebø. Gullkonﬁrmantfest.

Luksefjell kapell:
8. juni
4. s.e.pinse kl.11.00 Jubileumsgudstjeneste. Biskop Skjevesland m/ﬂ.
Dåp. Sang av ”Gla´sang” og Valebø bygdekor.
Offer til menigheten.
Etter gudstjenesten: Middag, kaffe og jubileumsfeiring på grendehuset.
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Godt nytt for Gjerpen

Han viser oss Jesus

OBSERVASJONER FRA ORGELKRAKKEN I LUKSEFJELL
Fra orgelkrakken på galleriet i
Luksefjell kapell får jeg også tid til å
observere ting som skjer. En søndag
la jeg merke til solstrålene gjennom
vinduet. De lyste opp altertavlen
hvor Jesus er malt. Solstrålene lyser
ikke mot soknepresten – Thor Egil
Abrahamsen som talte, men mot Jesus.
Det ble en veldig ﬁn symbolikk i denne situasjonen.

Troen kommer av forkynnelsen, eller
som det står den siste oversettelsen
i Paulus brev til romerne kapittel 10
vers 17:
”Så kommer da troen av det
budskap en hører, og budskapet
kommer av Kristi ord.”
Forkynnelse hører du i kirke og bedehus.
Du kan selvsagt også lese, se på TV
eller høre på radio. Måten er ikke det
viktigste, men at du hører Guds ord,
som skaper tro.
Min erfaring er at det virker hver
gang.
Etter en gudstjeneste eller et møte, har
jeg fått en trosgivende injeksjon. Eller
som Bob Dylan synger ”A shot of
love”. For det dreier som om kjærlighet – Guds kjærlighet til oss.
Han døde for meg og har gitt meg et
evig liv sammen med ham!
Nils Terje Sneltvedt

Jeg synes soknepresten vår er en svært
god forkynner. Han har bestandig noe
nytt å komme med. Det er evangeliet
om Jesus Kristus som er kjernen.
Gjennom forkynnelsen møter vi
en person. Ikke presten, men Jesus
Kristus, som blir malt for våre øyne.

Godt nytt for Gjerpen

Nils Terje Sneltvedt har mange
funksjoner i menighet- og organisasjonsliv, og han er etter eget utsagn
"ufaglært organist i 4,95% stilling i
Luksefjell"

3

Dyrekjært og trivelig kirketjenerpar
til, er en kombinasjon av
Edens have og Noas Ark.
Bare på veien inn til sofakroken passerer vi et bur
med fem kritthvite duer, et
nytt bur med ﬁre enda hvitere kaniner og ser halen på
en irsk setter. Og innen vi
har satt oss, har vi passert
tre enorme akvarier fylt
opp med nydelige planter
og et mylder av spennende
ﬁskearter, ﬂere av dem
hentet fra Amazonas.
- Ja, her er det folksomt,
ymter vi frampå.
- Joda svarer Gry, men vi
Geir Åge og Gry Ballestad
har trappa veldig ned etter
Hva gjør en middelaldrende mann som at Geir Åge blei syk. På det meste hadde vi sauer, griser, høns, ender, gjess,
leddgikta har gjort arbeidsufør, men
hund, katt, tropefugler, chinchillaer og
som likevel har lyst til å jobbe, som
fasaner, i tillegg til 2,5 millioner bier
elsker planter, blomster, dyr og natur
fordelt på 50-60 kuber.
og ønsker stillhet og ro?
- Det var derfor vi ønsket å slå oss til
Spør Geir Åge Ballestad og han svarer
på dette lille bruket, erklære Geir Åge
deg: Slår seg ned i den gamle
glødende. Sammen har vi utviklet in”Butikken” i Luksefjell sentrum med
teressen for dyr og planter og naturen.
ti prosent stilling som kirketjener.
Og ungene sier det: De nede i byen har
Det er nesten som å slå ﬁrer ﬂuer i ett
ikke så vakker stjernehimmel som oss.
smekk, tenker vi. Skjønt 41-åringen
Der nede er det for lyst.
ville neppe gjøre hverken en katt eller
Unger har de tre av. Tvillinger, gutt og
ei ﬂue fortred, slik han fremtoner i
jente, som skal begynne på ungdomssofakroken i den gamle lagerdelen av
skolen og ei jente som skal avslutte
”Butikken”. Rolig, avslappet, vennlig
den til sommeren.
og utrolig engasjert når praten går om
Geir Åge har prøvd seg både som
akvarieﬁsk og friluftsliv.
snekker, tømmerhogger, sveiser og
platearbeider. I ﬂere år jobbet han
Stedet han og kona Gry har slått seg
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som mekaniker på Rafnes, Hydro og
Elkem.
I 1999 ble han så ansatt som kirketjener i Luksefjell, men både Gjerpen,
Borgestad og Nordre gravlund har hatt
nytte av ham som kirkegårdsarbeider.
Jobben i Kapellet utgjør tre timer i
uka. Men det er mye som skal stelles
og vedlikeholdes, så en del gratisarbeid er det også blitt. Det er det særlig

Gry som har stått for. Og nå som Geir
Åge har blitt hundre prosent sykemeldt, har hun steppet inn som vikar.
- Jeg håper å komme sterkere tilbake.
Det gjøres stadig framskritt med medisiner for leddgiktpasienter, sier Geir
Åge. Men foreløpig holder jeg meg
oppegående på sterke medisiner og
støtter meg til ei snill kone.
køs

Luksefjell kapell 150 år
Program for jubileumsfeiringen
søndag 8. juni:
Kl.11.00 Jubileumsgudstjeneste i Luksefjell kapell.
Biskop Skjevesland taler. Prost og sokneprest forretter.
Sang av Gla’sang og Valebø bygdekor.
Dåp. Offer til Gjerpen menighet.
Kl.13.00 Jubileumiddag på Luksefjell grendehus.
Prolog
Hilsener
Sang av korene
Kaffe og kaker
NB! Takket være støtte fra Skien kommune,
kan vi innby alle til gratis middag og kaffe.
Ta gjerne med campingstol.
Hvis været blir godt, vil vi legge mye av samlingen
på grendehuset utendørs.

Velkommen til kirkejubileum i Luksefjell !
Godt nytt for Gjerpen
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Oppslagstavla
Fellesgudstjenester
for Gjerpen og
Borgestad i juli
Prestene og de andre
ansatte i kirken trenger ferie. For å få det
til, må Gjerpen og Borgestad også i
sommer ha 4 fellesgudstjenester i juli.
6. og 20. juli legges gudstjenesten til
Gjerpen og 13. og 27. juli legges gudstjenesten til Borgestad. Alle søndagene
begynner gudstjenestene kl.11.00.
Kirkekaffe i Valebø
Søndag 13. juli begynner gudstjenesten i Valebø kl.17.00.
Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe på kirkebakken. Bygdefolk,
feriegjester og tilreisende har ofte funnet veien til denne sommergudstjenesten. Slik håper vi også det blir i år.
Konﬁrmasjon i Gjerpen 2009
Innskriving av konﬁrmanter skjer i
Gjerpen menighetshus tirsdag 17. juni.
Ta med dåpsattest hvis du er døpt et

Vealøskapellet

På Vealøskapellet er det sportsandakt/gudstjeneste de ﬂeste søndager,
unntatt om sommeren.
Siste Gudstjeneste før ferien har
allerede vært avholdt når menighetsbladet går i trykken. Og etter ferien
starter gudstjenestene opp igjen i
månedsskiftet august/september.
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annet sted enn i Gjerpen.
Konﬁrmasjonsgudstjenestene blir tradisjonen tro siste søndagen i april og
først esøndagen i mai.
Kirkekaffe i Gjerpen
Nå i sommerhalvåret, mai-september,
er det kirkekaffe etter hver gudstjeneste i Gjerpen kirke.
Som regel gjør vi det ganske enkelt på
kirkebakken, men søndag 6.juli er vi
innbudt til Sneltvedt og kirkekaffe hos
Astrid og Geir Flatin, Sneltvedtveien
163. Astrid er for tiden leder av
menighetsrådet i Gjerpen.
Har du noe du vil dele?
Har du noe du vil dele med menighetsbladets lesere? Vi minner om vår
tidligere utfordring om å skrive et kort
stykke om noe du har opplevd som
kan være til glede, oppmuntring eller
ettertanke for andre.
Det kan være et bønnesvar eller en
annen åndelig opplevelse, eller det kan
være en herlig replikk fra et barnebarn. Del gleden via menighetsbladet:
redaksjonen@gjerpen.no
Menighetsweekend til Fjordglimt
For 4. år på rad arrangerer vi menighetsweekend til Fjordglimt i Bamble,
6-7. september. Se rammen til høyre.
Diakonigudstjeneste 31.august
Høstens diakonigudstjeneste holdes
søndag 31. Gudstjenesten blir ved sokGodt nytt for Gjerpen

neprest og diakon. Gla`sang og medlemmer av diakoniutvalget deltar.
I tilknytning til gudstjenesten arrangeres det også kirkemiddag på Gjerpen
Menighetshus etterpå.
Det blir påmelding til denne middagen,
og påmelding må skje til menighetskontoret innen tirsdag 26. august. Tlf
35506330.
Formiddagstreff tirsdag 10. juni
Tirsdag 10.06 blir det igjen formiddagstreff på Gjerpen menighetshus.
Vi får besøk fra Mediagruppen
Grenland, og det blir sang og musikk
av Ole Andre Eliassen.
Treffet begynner som vanlig klokken
10.30.

Menighetsweekend
til Fjordglimt

For 4. år på rad arrangerer vi menighetsweekend til Fjordglimt i Bamble,
6-7. september.

Vi starter lørdag formiddag med og
avslutter med familiegudstjeneste og
middag på søndag.
Gudstjenesten og middagen er åpen
for alle uten påmelding.

Onsdagstreff tilbake etter sommeren
Formiddagstreffene på menighetshuset
fortsetter til høsten, og da er vi tilbake
med onsdag som samlingsdag. Treffene
starter kl 10.30.
Det første treffet etter sommerferien
arrangeres onsdag 20. august.
Ellers ser høst-programmet slik ut:
20.08 Berit og Arne Øystein Rambek.
17.09 Erna Ultvedt og Slægermusikken fra Betel.
22.10 Svein Lindebø og Porsgrunn
Sangforening.
12.11 Thor E. Abrahamsen og
Velferdskoret.
10.12 Leif Isaksen og Fredheimkammeratene.

Velkommen til treff!
Godt nytt for Gjerpen

Program blir lagt ut i kirken nå på
forsommeren. Påmelding skjer til
Gjerpen menighetskontor.
Fjordglimt ligger ﬂott til like i vannkanter. Her er store uteområder for
ungene til å boltre seg på. Stedet er
ypperlig egne til å ta med seg barn.
Opplegget er tilpasset både barn og
voksne. Bli med på en ﬁn helg!
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Småplukk fra Luksefjell
Menighetsbladet slår av en prat med
Hallvard Grindlia.
Hallvard Grindlia
vet mer om
Luksefjell enn
de ﬂeste. Han
ble født i 2.etasje over butikken i Luksefjell,
som hans onkel,
Abraham, drev.
Hallvard Grindlia Selv om Hallvard
ﬂyttet til Helgen
som 3-åring, har han holdt god kontakt
med bygda, ikke minst familien og
bestefaren, Jon Grindlia.
Før vannet frøs i døpefonten
-Bestefar, Jon Grinilia, var skaufut hos
Løvenskiold og en aktiv kirkegjenger.
Det er en kjent sak at det kan bli nokså
kaldt i Lukesefjell vinterstid. Særlig
ille kunne det bli inne i kapellet før
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de ﬁkk installert vedovner. Bestefar
fortalte at de skulle være vigsel på en
av disse bikkjekalde dagene. Paret
ble kjørt til kirke med hest og slede.
Bruden var kledd i pels og lærstøvler
og hadde trukket ”ladder” utenpå støvlene. Det ble til at brudgommen ”førte
sin brud opp til alteret med laddene
på”. Her tok de ingen sjanser.
Noe liknende skjedde når det var dåp.
Godt innpakket gjaldt det å gjøre unna
seremonien før vannet frøs i døpefonten.
Prestens bønn
Bestefar ble godt kjent med prestene fra Gjerpen som kom opp til
Luksefjell 5-6 ganger i året. Særlig ble
han god venn med Freihow. Freihow
var kjent som en ihuga målmann og en
særegen personlighet. Han hadde gode
talegaver og var en dyktig forkynner
som satte tankene i sving hos tilhø-

Godt nytt for Gjerpen

rerne. Dessuten var han en from mann
som skrev til bestefar under krigen: ”eg
lyfter deg fram i mi bøn kvar dag med
namns nemning.….”

Luksefjell, men etter hvert sank folktallet . På 80-tallet gikk menigheten ”inn”
og misjonshuset ble overtatt av Betel
og brukes nå som leirsted.

Kvinneforeningen ﬁkk nød for
Luksefjell
Selv om kirken sto der og samlet folk
til gudstjenester, gravferder og vigsler,
skjedde det noe nede i Gjerpen som
skulle få betydning for det åndelige
liv i Luksefjell. Det begynte med at
kvinneforeningen på Betel ”ﬁkk nød
for Luksefjell” som det het. De ba for
Luksefjell og ble enige om å sende
misjonær Tveitan til bygda. Han havnet hos mine besteforeldre. Dette var i
1915. De samlet folk til møter og det
brøt ut vekkelse. Mange kom med. Det
ble til at de dannet egen menighet. De
første årene hadde de møter på skolen,
men i 1947 sto det nye misjonshuset i
Luksefjell ferdig.
Det var ikke noe motsetningsforhold til
kirken. Folk gikk begge steder.
I 1856 bodde det 235 mennesker i

Hanen overlevde
Ikke alle var like fromme som presten
eller kvinnene på Betel. Hvis du en
dag tar deg tid til å se etter, så vil du
oppdage to små hull i hanen øverst i
kirketårnet. Han er klipt ut av ei stor
jernplate. Det verserer to historier om
hvordan hullene oppsto. Den ene versjonen går ut på at det var mesterskytteren Ole Vighus fra Sauherad som fra
langt hold siktet på hanen og traff to
ganger. Den andre versjonen går ut på
at det var en lokal skytter fra bygda,
Halvor Fjellet, som sto for ”bragden”,
trolig på begynnelsen av 1900-tallet.
Men hanen overlevde.
8.juni kommer vi til Luksefjell for feire
at hanen og kirka står der like trygt i
dag som for 150 år siden.
tea

Bildet viser et gammelt prospektkort som
i 1909 ble sendt fra Martha Furuvald
til Frk. Marie Simondsen, Sølverød
Slemdal pr. Skien.
Det viser hvordan bygda og kirken så ut
før Fjellvannet ble demmet opp og den
gamle kirkegården ble lagt under vann.

Godt nytt for Gjerpen
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GJERMUNDSEN
Kunst & Rammer
Luksefjellvn. 201
Tlf. 35 59 03 89
Mobil 917 96 078

Jan Eriks Transport
v/Jan Erik Grini. 3716 Skien
Tlf. 35 52 41 29 – 47 86 11 86

• Skapbil m/løftelem • Flytting
• Oppdrag for private

Peis og ﬂisarbeider
Tlf: 35 59 04 11 - Mob: 95 84 53 60

Luksefjellv. 568, 3721 Skien

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

920 69 336
950 65 089
951 41 481

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

KRISTELIG BOKHANDEL

AS Mobile

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

Oscarsgate 3, 3724 Skien
Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01

DagligData as
Risingvn. 2, 3716 Skien
Tlf. 35 59 14 30 - Faks 35 59 14 31

Kommunikasjon med tegn!
Besøk oss på internett:
www.dagligdata.no
Graving – Transport - Fjellsprenging

BEGRAVELSESBYRÅ
Skien tlf. 35 54 17 17
Hele døgnet

Gravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 29 – Mob 944 83 721

GRAVSTEINER

Telemark Stein

Telemarksv. 30, 3734 Skien
Tlf: 35 53 91 19 - Mobil 905 91 851
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Bruk våre annonsører,
- de støtter oss !

Godt nytt for Gjerpen

Nylende Byggsenter AS

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

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

Statoil Nylende
Skien – Telefon 35 52 19 30

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

Trenger du hjelp til maten?
Prøv vår cateringavdeling:
Lekker ferdigmat
til alle anledninger!
Også stort utvalg i
allergi- og økologiprodukter

RISING

Telefon 35 90 58 20
Prøv oss:

O W GUNDERSSEN
eftf as

Prinsessegt. 1, 3724 Skien

Mælagaten 1, 3716 Skien
Tlf. 35 52 28 18

Damekonfeksjon
Telefon 35 52 07 61

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

Godt nytt for Gjerpen

Hydro Texaco Wattenberg

DØGNÅPENT
Telefon 35 52 30 20
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Velkommen som konﬁrmant i Gjerpen!
Det blir som vanlig konﬁrmasjon i
Gjerpen kirke i april og mai 2009. Men
innskrivning av nye konﬁrmanter
skjer allerede nå, tirsdag 17. juni,
på Gjerpen Menighetshus.
I tillegg til undervisning i smågrupper før søndags-gudstjenestene, blir
konﬁrmantene fordelt på aktivitetene
KonfTenSing og KonfFriluft.
Begge vil ha samling ca 2 torsdager i
måneden, eventuelt noen helger.
KonfTenSing
Etter noen år med KONFIRMANTMUSIKAL, forsøker vi neste år med
lokal KonfTenSing. Her er alle med i
et allsang-kor, men også i grupper etter
interesser: sang, musikk, drama, dans,
forming/scene/INFO.
Vi tar sikte på lage mindre biter som etterhvert settes sammen til en temakonsert. KonfTenSing blir til i et samarbeid
mellom voksne, unge fjorårskonﬁrmanter og neste års konﬁrmanter.
KonfFriluft
I den populære Friluftsgruppa blir det
overnatting ute, utﬂukter og nok av
utfordringer. Alle som melder seg på
KonfFriluft må ha (eller ha mulighet
til å låne) nødvendig klær og utstyr til
allsidige turaktiviteter, blant annet sykkel og turski.
Konﬁrmanttiden er en tid der vi prøver
å belyse Jesus fra Nasaret, et levende
alternativ til egoisme, strid, håpløshet og likegyldighet.
I vår verden, hvor så mye kan skje, der
er Jesus tilstede!
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Og da kan det utrolige skje...
Jesus er grunn til VIRKELIG GLEDE
FOR ALLE!
Med denne glade undertonen ønsker vi
velkommen til alle som vil være
konﬁrmant i Gjerpen.
KonfLederTeam
er ledere som for kort tid siden var
konﬁrmanter. Konf’en er helt avhengig av disse ungdommene som driver
KonfTenSing, øver inn sanger, dans,
darma eller lager reportasjer om ledere
som henger i stroppen på KonfFriluft.
Dette er unge som vet hva som er bra,
hva som kan gjøres bedre, og som gjør
opplegget bedre. Flott hva!
Voksne Ledere
Hvis vi da i tillegg kan få noen voksne
ledere: Noen som våger å stå i skyggen
av disse unge, og gi dem mulighet til
å bli det de er, unge ledere. Ja, da kan
drømmen bli virkelig også for neste års
konﬁrmanter.
Flotte voksne har i ﬂere år tatt på
seg denne "usynlige" oppgaven: å gå
sammen med noen unge konﬁrmanter i
en viktig og spennende brytningstid, på
jakt etter - ja - Jesus.
Men etter ﬂere års innsats, trenger nå
noen av dem avløsning. Vi trenger
derfor nå også noen nye "unge"
voksne, som gjerne kan ha rundet
60...! Hvis DU vil være en av dem, kan
du kontakte undertegnede, eller menighetskontoret. - Og til dere som har vært
med oss til nå, vil si: TUSEN TAKK!!!
Svein Lindebø
Godt nytt for Gjerpen

Konﬁrmantaksjon for skole i Kongo
Nå er de pengene som
Gjerpenkonﬁrmantene
samlet inn før jul blitt
overført til Kongo, og
SPEECH, som skolen
heter.
Se nedenfor hva Noel
skriver i en hilsen til
Gjerpen menighet.
Steinar Lund

Allerede før jul var årets konﬁrmanter
i Gjerpen ute på en innsamlingsaksjon. Målet for aksjonen var å støtte en
videregående skole i Kongo, Brazzaville.
I løpet av et par små timer klarte de å
samle inn 24.300 kroner. Flott innsats!
Mange skoler i Skien er med i et samarbeidsprosjekt med skoler i Kongo,
bl.a. Venstøp og Sneltvedt skoler. Vi
har hatt utveksling av lærere, og for to
år siden var Noel Mpiere her Skien i
et år. Da han kom hjem, fortsatte han
i sin jobb som lærer, men på fritiden
startet han en videregående skole for
fattige ungdommer.
Jeg var i Kongo på besøk på våre
vennskapsskoler i februar, og vi besøkte også Noel og hans skole. Det var
fattigslige forhold, men studenter og
lærere var veldig ivrige og hadde stor
tro på at det skulle gå.

Godt nytt for Gjerpen

Det er store glede for meg og elevene
ikke glemte laerene i SPEECH å
høre at dere har samle for
SPEECH.
ÆRE vår GUD.
Jeg tror nå forst vi skal bygge to
andre klasserom. Etterpaa vi
skal kjøpe benk og bøker for elevene
fordi de fleste barna sitte på jord,
etterpå vi skal sende til dere
bilder til disse klasserommene og referat med andre tingene vi kan gjøre
hvis det bli resten pengene.
Til slutt jeg onsker alt Godt til alle
i Gjerpen kirken og Gud velsigner
dere og Pastor. Det er godt nytt for
elevene, oss og foreldrene.
Noel Mpiere
La oss be for:
- alle som føler seg ensomme
- alle som opplever store smerter
- alle som synes de ikke får til å tro
- alle som føler seg sviktet
- alle som må ta vanskelige valg
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Blir du med på Generalforsamling ?

Sommeren igjennom arrangeres det
generalforsamlinger og sommerstevner
i de ulike organisasjoner og lag i den
norske kirke.
Menighetsbladet har blitt bedt om å
skrive litt om Det norske misjonsselskaps generalforsamling i Bergen 9.
- 13. juli. Og det gjør vi da så gjerne.

Generalforsamlingen pleier å være et
populært samlingssted, så hvis du vil
være med, bør du melde deg på så snart
som mulig. Dette kan gjøres via internett, på adressen www.nms.no eller til
e-post: gf2008@nms.no.
En ferietur kombinert med besøk på
"GF" (eller et annet sommerstevne)
kan gi deg solid fornyelse på ﬂere plan!

Det sendes noen få "ofﬁsielle" utsendinger fra Gjerpen, men alle som vil er
velkommen til å ta turen og bli med på Se også leirprogrammene på baksiden
de mange møter og arrangementer.
av bladet.

Godt Nytt for GJERPEN

Utleie av Menighetshuset:

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 september. Siste frist for innlevering av stoff er fredag 15.august.
Se også internett: www.gjerpen.no
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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

Slekters gang

Døde i Gjerpen
Trygve Hobæk-Johnsen f.1909
Arne Høgseth f.1925
Lars Nilsen Gonsholt f.1918
Torstein Løberg f.1923
Kjell Nilsen f.1927
Anny Marie Blomquist f.1915
Kari Vala f.1935 (Valebø)
Døpte i Gjerpen
Emil Aleksander Brådalen
Mathias Kristiansen Neijstrøm
Karl Didrik Oterholt
Markus Haugan Thorsnes
William Frederick Smedstad Moore
Marcus Lindgren
Haakon Fredrik Rosenvold Bruun
Benjamin Ekre
Vilde Berge Johnsen
Victoria Mietle
Solveig Hvidsten Langaas
Pernille Haugerud Hansen
Hedda Pettersen
Caroline Frogner Plaza
Maya Katrine Straume
Vigde Gjerpen:
Sonja Merete Lyding Brekke
og Thomas Gravdal
Iren Margrete Nielsen
og Kjell Arne Brådalen
Kjellrunn Nilsen
og Geir Arne Jonassen

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300

eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no

Godt nytt for Gjerpen

 VIKTIGE TELEFONER

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

E-post til menighetskontoret kan sendes til:
gjerpen.menighet@skien.kommune.no

Sekretær: Ranveig Moe
Kirketjener: Morten Kristiansen
Mobiltlf. 40 40 65 67
Kirken: Tlf. 35 50 63 37
Kantor: Kjell M. Frigstad
Tlf. 35 50 63 65 (privat 35 54 63 19)
Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen
Tlf. 35 50 63 32 (mobil 91 69 47 41)
Kapellan: Svein Lindebø
Tlf. 35 50 63 36 (mobil 97 18 50 48)
Soknediakon: Torbjørn Evensen
Tlf. 35 50 63 34 (privat 35 59 32 81)
Formann i menighetsrådet:
Astrid Flatin
Tlf. privat 35 52 09 06
Gaver til Gjerpen menighet:
Felles gironummer: 2610.26.06174
UTLEIE AV LOKALER
I MENIGHETSHUSET
Kontakt: Grethe og Bjørn Solbakken
Telefon 35 59 01 69
VALEBØ KAPELL
Kirketjener: Kristian Lunde
Telefon 35 54 48 36
Organist: Lise Vittersø
Telefon 35 59 33 69
LUKSEFJELL KAPELL
Kirketjener: Geir Åge Ballestad
Telefon 35 52 25 37
Organist: Nils Terje Sneltvedt
Telefon 35 52 93 53
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Vil du på leir i sommer?
Sommerleirer på Fjordglimt leirsted i Bamble:
Minileir 13.-15.juni: Barn m/voksne
Leir for voksne 18.-22.juni: Natur - misjon - fornyelse
Sjørøverleir 24.-27. juni: 2.-4. klasse
Safarileir 30.juni - 3.juli: 5.- 7. klasse
Familieleir 14.-20. juli: Eget opplegg for barn - ungdom.
Her kan du leie rom - hytte - plass for campingvogn - telt
Markedsdag 19.juli kl. 12.00: Loppemarked, åresalg matsalg m.m.
Påmelding/Opplysninger:
Det Norske Misjonsselskap
Tﬂ. 32 83 38 05 e-post: lrm@nms.no
www.nmsu.no

Sommerleirer på Oksøya leirsted, Brevik
Sommerlei
Alf-leir 6.-8.juni: 10-20 år og oppover
Familieleir 13.-15.juni: Hele familien
Full Ten'ing 20.-24.juni: For alle som er ferdig med 7.klasse
Kids Camp 24.-26.juni: For deg som er ferdig med 2.-4. klasse
Besteforeldre- & barnebarnleir 26.28.juni: 0-100 år
Ta sjansen på Action 29.juli-2.august: Ferdig med 4. klasse
Påmelding til:
Normisjon Region Telemark
Telefon: 35 52 28 78 e-post: region.telemark@normisjon.no

Oksøya

Fjordglimt

