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KIRKEVALGET 2009

13. og 14. september - les mer på side 8 og 9 inne i bladet!

V ommen til nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN".
Velk
Høstens store begivenhet i Gjerpen menighet blir innvielsen av det nye kirkeorgelet. Det feires med en hel "ORGELFESTUKE" i oktober.
Dessuten er det valg på nytt menighetsråd allerede 13. og 14. september. Og
for første gang avholdes de kirkelige valgene samtidig som stortingsvalget!
Les ellers i bladet om høstens mange arrangementer i kirke, menighetshus og
bedehus. Du ﬁnner også et intervju med vår nye diakoniarbeider, og som
vanlig mange små og store notiser om begivenheter og hendelser som kan
være av interesse for de ﬂeste.
Vel møtt til høstens mange arrangementer!

PREKENLISTER
Gjerpen kirke:
16.august 11.s.e.pinse
23. august 12.s.e.pinse
30. august 13. s.e.pinse
06. sept. 14. s.e.pinse

Abrahamsen. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet.
Lindebø. Dåp. Offer: Menighetens misjonsprosj.
Abrahamsen. Nattverd. Offer: NKSS (Skolelaget)
Familiegudstjeneste. Kirkebok til 4-åringene.
Barnekoret ”Drops” synger.
Offer: Søndagsskolearbeidet i Telemark
13. sept. 15.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Dåp. Konﬁrmantpresentasjon.
Offer: Barne- og ungdomsarbeid i menigheten.
20. sept. 16.s.e.pinse kl.11.00 Sletteberg. Nattverd. Offer: Menighetsfakultetet.
27.sept. 17.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Gullkonﬁrmantsamling.
Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen.
04. okt. 18.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet.
Kirkekaffe hos Birger Venheim e. gudstj.
11.okt.
19.s.e.pinse kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Borgestad kirke. Lindebø.
Nattverd.
18. okt
20.s.e.pinse kl.11.00 Festgudstjeneste med orgelinnvielse.
Biskop Olav Skjevesland. Prost og menighetens
prester. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet.
Se eget program for orgelinnvielsesuken.
25.okt. Bots- og bededag kl.11.00 Familiegudstjeneste. Kari Ripegutu og kor fra
Nøtterøy. Dåp. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet
01. nov. Allehelgensdag kl.11.00 Kari Ripegutu. Gudstjeneste og minnemarkering.
Nattverd. Offer: Diakoniarbeid i menigheten.
Kirkekaffe i kirken.
04. nov. Onsdag
kl.18.00 Forbønnsgudstjeneste. Kari Ripegutu m/ﬂ.
08. nov. 23. s.e.pinse kl.11.00 ”De forfulgtes søndag.” Lindebø og Ole
Lilleheim. Dåp. Offer: Åpne dører.
11.nov. Onsdag
kl.19.00 Temakveld: ”Kan vi oppdra til tro?” v/ Inger
Wilhelmsen Berg (Gulset). Sted: Menighetshuset
15.nov. 24.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet.
Kirkekaffe i prestegården.
22.nov. 25. s.e.pinse kl.11.00 Ripegutu. Nattverd.
Offer: Acta (barn og unge i Normisjon).
29.nov. 1.s.i advent kl.11.00 Gudstjeneste for store og små. Kari Ripegutu.
Gjerpen skolekorps spiller. Dåp.
Offer: Barn og unge i Gjerpen menighet.
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kl.11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Godt nytt for Gjerpen

En utstrakt hånd
E

Når du nå sitter med menighetsbladet
i hendene, har jeg lyst til å minne deg
om en ting som jeg synes er så ﬁnt:
Vi trenger alle at det er noen som
strekker frem en hånd til oss i blant!
Vi kan trenge hjelp på så mange måter.
Jeg har lyst til å minne deg om noen
hender som er så annerledes enn andre
hender. Disse er naglemerket, det er
arrﬂater i hendene. Det er Jesu hender
jeg tenker på.
Mange tror at Jesus er en som bare
krever av oss, men slik er det heldigvis
ikke. Jesus vil så inderlig gjerne hjelpe
deg. Dette er et tilbud fra Frelseren,
vår eneste mulighet til å komme til
himmelen; og til å få tilgivelse for
syndene våre. Han rekker en utstrakt
hånd til deg og spør: ”Hva vil du jeg
skal gjøre for deg?” (Lukas 18, 41)
Dette sa Jesus til den blinde tiggeren
ved Jeriko. Det som er så utrolig med
bibelen er at det som står der kan vi
ta til oss i dag også. Så du kan altså
tenke deg at i dag spør Jesus deg om
hva du vil at han skal gjøre for deg.

Benytt sjansen og svar på spørsmålet!
Kom med det som ligger deg på hjertet
akkurat nå, eller som har ligget der
lenge og som du gjerne vil få løftet
bort.
Håper at du tar imot denne utstrakte
hånden midt inn i hverdagen din,
enten den er god eller vanskelig i dag.
Uansett er den der og har et ønske om
å bli tatt imot av deg.
Husk også at vi kan strekke ut en
utstrakt hånd til hverandre. Det er
mange som trenger det, både til praktiske gjøremål og til et klapp på skuldra eller til å koke en kopp kaffe.
Med våre hender kan vi både gi og ta
imot.
Kirsten H. Eliassen

Kirsten Eliassen er
diakoniarbeider i
Gjerpn menighet.

Valebø kirke:
30. august 13. s.e.pinse kl. 17.00 Lindebø. Nattverd.
27.sept. 17.s.e.pinse kl.17.00 Kari Ripegutu. Gudstjeneste og gullkonﬁrmantfest etter gudstjenesten. Sang av Valbø bygdekor.
1. nov. Allehelgensdag kl.11.00 Allehelgensgudstjeneste. Lindebø.
29.nov. 1.s.i advent kl.17.00 Lysmesse og adventsamling. Lindebø.
Vealøs sportskapell:
Sportsgudstjeneste hver søndag kl.12.00
(Se prekenliste under "Oppslagstavla" på side7)

Godt nytt for Gjerpen
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Ny diakoniarbeider i Gjerpen
Noen kommer og noen går heter det.
Og Gjerpen menighet er ikke unntatt fra regelen. I forrige nummer av
Menighetsbladet tok vi farvel med
Torbjørn Evensen. I dette nummeret
T
ønsker vi Kirsten Holmbakken Eliassen hjertelig velkommen til menigheten vår.
Kirsten og jeg har satt hverandre
stevne i Rising Terasse 67b, andre
etasje. Her residerer hun sammen med
mannen Ole André og barna Kristoffer
og Andreas, henholdsvis 8 og 5 år.
- Tred inn om her er smått, sier hun og
slår ut med armene, - og pass deg så
du ikke snubler i lekebilene.
Vi balanserer oss over biler og mellom Legoklosser og ut på verandaen,
der saft med isbiter venter - en deilig,
varm forsommerdag.
Få passer bedre til beskrivelsen ”rund
og blid” enn Kirsten. I en større
forsamling hører du henne før du ser
henne. En trillende, hjertelig latter er
varemerket hennes.
- Er det riktig å si at du er ei gladjente?
- Ja, det er i alle fall ikke langt fra
sannheten. Men da må du ikke treffe
meg før elleve på formiddagen, føyer
hun til. Jeg trenger litt ”tilpasning”.
Kirsten er 1969 modell, med kontordame Karin og brannmann Torbjørn
Holmbakken som ansvarlige foreldre.
De første barneårene tilbrakte hun i
Trygdekassegården i Blomsgate, før
hele familien Holmbakken, som nå
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hadde fått tilskuddet Bjørg, slo seg
til på Skogplassene på Kjørbekk. Der
vokste hun opp i solid Indremisjonsmiljø.
- Siden mamma og pappa var ledere
både i Søndagsskolen og i barne- og
ungdomsarbeidet på bedehuset, gled
jeg naturlig inn et kristent miljø. Jeg
har ”gått alle gradene” som det heter
og føler at jeg har hatt en utrolig god
oppvekst. Fra jeg var ganske liten var
jeg med på leirer på Oksøya der jeg
ﬁkk mange gode venner. Og mellom
leirene traff vi hverandre på Gospelnight, minnes Kirsten
- Det holdt oss sammen og styrket
troen.
- Du har gått på musikklinja både på
Skien videregående og Grimstad bibelskole. Det får du kommentere.
- Ja, vi har fått betegnelsen sang og
musikk-familie, selv om vi ikke føler
oss like kompetente alle sammen. Jeg
for min del synger bare på pleiehjem
og langt borte fra kjentfolk. Og helst
for folk som har dårlig hørsel, ler hun
hjertelig.
Etter videregående, bibelskole med
etterfølgende team-arbeid på Varangerhalvøya, tok hun hjelpepleierutdanning, før hun i 1992 begynte
som barne- og ungdomsarbeider i
Langesundsfjorden, det som nå kalles
Normisjon. I 1996 ble hun ungdomssekretær. Kirsten er som den berømmelige poteta: Hun kan brukes til det
Godt nytt for Gjerpen

meste. Gladjenta ﬁnner seg
til rette både blant unge og
eldre og har utviklet seg til en
dyktig forkynner.
- Jeg liker å sette i gang ting,
forteller hun, få ting til å skje.
Jeg gleder meg til høsten, når
jeg skal i gang for fullt.
- Ja, hva skal du gjøre?
Du har jo ikke noen formell
diakonutdannelse?!
- Nei, det har du helt rett i,
ler hun igjen, og derfor kalles
jeg ikke for diakon, men diakoniarbeider.
- Da skal du kanskje ha andre oppgaver enn forgjengeren din da?
Kirsten retter seg opp i stolen og lener
seg over bordet. Og med ivrig og glød
forteller hun:
- Til høsten skal jeg starte opp ”Trillekafe” med babysang sammen med Bergliot Støyle. Vi tenker at foreldre som
er ute og triller med ungene sine, skal
kunne komme innom på Menighetshuset til en kopp kaffe og litt å bite i, med
litt sang attåt. Kanskje vi også vi gir
foreldrene noe matnyttig i samarbeid
med helsesøster og familiekontoret,
uten å gjøre det altfor problemorientert. På tirsdager vil jeg starte opp med
”Småbarnstrall” for dem fra ett til tre
år mellom klokka 5 og 6. Og så skal
jeg på konﬁrmantleir og besøke eldre
på pleiehjemmet. Jeg skal nok få fylt
opp 60%-stillingen min, smiler hun.
Godt nytt for Gjerpen

Kirsten Holmbakken Eliassen
Men først skal hun ha ferie sammen
med familien sin i Legoland og High
chaparral, cowboyland. Kanskje blir
det litt tid til strikking og porselensdukker også. De maler hun og ”kler
på”, som hun uttrykker det. Da vi er
helskinnet tilbake over Legoen og står
i utgangsdøra, sier hun: Og så må du
skrive at jeg er blitt så godt tatt imot.
Det har varmet og gjør at jeg gleder
meg til arbeidsfellesskapet.
- Også at menighetsarbeidet er på dagtid, gjør at barnepikekabalen går lettere
opp! roper hun ned trappa.
Ja, kjære, Kirsten, måtte du komme til
å trives med den mangfoldige oppgaven din, vokse i et godt arbeidsmiljø
og bli til velsignelse for mange i menigheten vår.
Vi trenger deg! Og du er hjertelig velkommen!!
køs
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Oppslagstavla
Konﬁrmasjon om
høsten i Gjerpen
Fra 2010 blir konﬁrmasjonsundervisningen lagt om i Gjerpen. Vi satser på en
5-dagers leir i august og avlutter med
konﬁrmasjon på høsten.
For 2010 blir det siste søndag i august
og første søndag i september.
For 2011 blir det siste lørdag i august
og første søndag i september. (Merk
lørdagen i august)
Gjerpen har egen hjemmeside
www.gjerpen.no er adressen til
menighetens hjemmeside på Internett.
Her ﬁnner du bl.a. meninghetsbladet
lagt ut med oversikter over gudstjenester og arrangementer.
Nå legger vi også ut innkallinger og
referater fra menighetsrådsmøtene.
Glutenfritt nattverdbrød.
Vi kan nå tilby glutenfritt nattverdbrød. Rent praktisk har vi ordnet det
slik. Når du tar nattverdbordet tar du
samtidig med deg en liten farget lapp
(rød) med opp til alterringen. Den
holder du diskret fram slik at nattverdutdeleren ser lappen. Vi håper dette
skal fungere greit i praksis.
Presteskifte i Gjerpen og Borgestad
Trond Engnes har til nå vikariert for
Geir Bekkevold som sokneprest i
Borgestad. Fra 1. august er Engnes
sokneprest i Siljan. Sokneprest i Gjerpen, Thor Egil Abrahamsen, gikk fra
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samme dato inn i stillingen som vikar
for Geir Bekkevold i Borgestad (fram
til 31.12. 2011).
Stillingen som sokneprest i Gjerpen er
lyst ut som et vikariat. Tilsetting skjer
i september. Inntil stillingen er besatt,
vil sykehusprest Kari Ripegutu gå inn
i stillingen som sokneprest i Gjerpen
fra 1.september og ut året.
Forbønnsgudstjeneste.
Onsdag 4. november kl.18.00 innbyr
bønnenettverket i Gjerpen på nytt
til forbønnsgudstjeneste og nattverd
i kirken. Kari Ripegutu leder gudstjenesten. Det blir rom for stillhet,
ettertanke, bønn og forbønn. Kirken er
åpen for alle.
Spennende temakveld i Gjepen.
Onsdag 11. november innbyr menighetsrådet til en spennende temakveld
på Gjerpen menighetshus. Inger
Wilhelmsen Berg skal innlede til
samtale over temaet: ”Kan vi oppdra
til tro?” Inger er familiearbeider i
Gulset menighet. Hun har vært med på
å bygge opp et stort arbeid for barn og
unge familie på Gulset og har mye å
fare med. Det blir enkel bevertning på
temakvelden som starter kl.19.00
Privat søppel på kirkegården
Kirkegårdsbetjeningen ber om at besøkende ikke må kaste privat søppel i
søppelcontainerne på kirkegården.
Dette fører til at menigheten må betale
ekstra mye i søppelavgift, da dette blir
"blandingssøppel".
Godt nytt for Gjerpen

Deltids vaskejobb blir ledig til nyttår
Våre trofaste vaskehjepere gjennom
mange år, Jenny og Kjell Karlsen,
ønsker å slutte til jul. Husstyret takker
dere her gjennom bladet for lang og
trofast innsats!
Husstyret håper at noen av menighetsbladets lesere kan tenke seg å gå inn
i denn jobben fra nyttår. Den passer
godt for et aktivt pensjonistpar, eller
to venner /venninner. Lønn etter tariff
for renholdere. Er du/dere interessert,
så ta kontakt med leder av husstyret,
Bjørn Erik Høgseth (tlf. 35525559/
99244147), gjerne så snart som mulig.
Lørdag 17. oktober
arrangerer diakonien i Gjerpen
menighet sitt årlige

HØSTMARKED

på Gjerpen menighetshus
kl. 11.00 - 14.00
Det blir salg av:
hjemmebakst, egg, honning, frukt,
grønnsaker og poteter.
Og et lite "Minibruktmarked":
Pynteting og andre smålopper.
Lørdagskafè:
Salg av sveler, vaﬂer, ris
- og rømmegrøt.
Åresalg/utlodning
Velkommen til en hyggelig, livlig
og nyttig lørdag formiddag på
menighetshuset - til glede for mange!
arr. Diakonien i Gjerpen menighet

PS. "Smålopper" kan leveres inn til
menighetskontoret på forhånd - helst
tirsdager og torsdager.
Takk for alle bidrag!
Godt nytt for Gjerpen

Talere på Vealøskapellet
høsten 2009

Andakten begynner kl. 12.00
30.08 Håkon Stornes
06.09 Ellen Martha Blaasvær
13.09 Magne Hultgren
20.09 Rune Einarborg
27.09 Terje Talseth Gundersen
04.10 Jon Kristian Sletteberg
11.10 (ikke gudstjeneste - elgjakt)
18.10 Speidermusikken/H.Gulset
25.10 Elisabeth Eriksen Levi
01.11 Karin Fjose Olsen
08.11 Anne Tempelen
15.11 Kjell Rugkåsa
22.11 Torleif Bruseland
29.11 Kjell Lofstad
06.12 Asgeir Høgli
13.12 Anlaug Haraldsen
20.12 Håkon Vold
27.12 Trine Fredriksen
Salg av vaﬂer, kaffe og mineralvann
før og etter gudstjenesten.
Parkering og merket løype fra
Lensmannsseter.

Utleie av Menighetshuset:

Benytt huset til fester, møter, bursdager, konﬁrmasjoner mm. Priseks.:
Storsalen m/ kjøkken kr. 1400,Peisestua m/ kjøkken kr. 900,Prisene dekker renhold og oppvask.
Bestill huset hos Grethe og Bjørn
Solbakken, tlf. 35 59 01 69.
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Den store valgdagen 14.september
14. september i år kan du stemme ved
tre valg: stortingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.
Demokratiprosessen i Den norske
kirke innebærer at kirkevalget i høst
gir kirkens medlemmer langt større
innﬂytelse på hvem som skal styre kirken i tiden fremover. De 3,1 millioner
stemmeberettigede kirkemedlemmene
mottar i august valgkort med presentasjon av kandidatene og opplysning om
tid og sted for valget. Det blir direktevalg på medlemmene til bispedømmeråd og Kirkemøte i mange av bispedømmene. En tredje nyhet ved årets
kirkevalg er at du kan avgi stemme
i sammenheng med stortingsvalget
– kirkevalget skal foregå samme dag
og nærheten av de offentlige stemmelokalene (14. september).
Ved årets kirkevalg velges menighetsrådsmedlemmer bare for to år, ikke for
en ﬁreårs-periode slik det har vært til
nå. Det blir altså nytt valg er allerede i
2011, - da samtidig med kommune- og
fylkestingsvalget.
Til høyre ser du en kort presentasjon
av de 13 kandidatene til det lokale
menighetsrådsvalget i Gjerpen: Navn,
bosted, alder, yrke og stikkord fra
deres oppgitte "satsingsområder".
Det skal velges 8 medlemmer til menighetsrådet og 5 varamedlemmer.
Det er anledning til å gjøre rettelser
på listen. Bruk stemmen i menighetsrådsvalget også!
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1. Astrid Flatin
Sneltvedt, 44 år, adjunkt
•Trosdopplæring
•Felleskapsbyggende tiltak
•Diakoni
2. Steinar Ballestad
Venstøp, 72 år, pensjonert bonde
•Barn og unge

3. Bjørnar Andreas Gundersen
Lagmannshøgda, 60 år,
selvstendig næringsdrivende
•Barn og unge i Gjerpen menighet

4. Bjørn Erik Høgseth
Løberg, 61 år, spesialpedagog
•Barne og ungdomsarbeid
•Vedlikehold og oppgradering
av kirkebygg og kirkegårder
•Kirken som kulturformidler
•Styrke menighetens økonomi
•Diakoni- kirkens omsorgsarbeid
5. Birger Venheim
Ryggen, 56 år, trygdet
•Klar bibelsk forkynnelse
•Nå barn og unge med det gode
budskap, evangeliet
•Hjelpe og støtte våre forfulgte
brødre og søstre
•Evangeliet til unådde
6. Marit Nordhov
Hoppestad, 46 år, bonde
(Svar på spørsmålene var
(S
dessverre ikke tilgjengelig
da bladet gikk i trykken)

Godt nytt for Gjerpen

7. Dagbjørg Zetterstrøm
58 år, Saksbehandler
(Svar på spørsmålene var
(S
dessverre ikke tilgjengelig
da bladet gikk i trykken)

Alle som er medlemmer av Den norske Kirke, er over 15 år og som er
bosatt i Gjerpen menighet, kan delta i
valget. Alle stemmeberettigede skal få
tilsendt valgkort senest 8. august.

8. Steinar Lund
Sneltvedt,, 60 år, kokk
(Svar på spørsmålene var
dessverre ikke tilgjengelig
da bladet gikk i trykken)

Mer informasjon kan du også ﬁnne
på internettsidene www.kirken.no
Gå gjerne inn via Gjerpen menighets
internettportal www.gjerpen.no.

Du kan stemme ved valget
9. Ingebjørg Hærås
56 år, seksjonssjef
ttil nytt menighetsråd
•En kirke for vår tid
(og bispedømmeråd)
•En formidling og et språk som
i din vanlige valgkrets,
er tidsaktuell og livskraftig.
•En kirke for alle
samtidig som du stemmer
•En diakonal proﬁl
ved Stortingsvalget:
10. Hanne Olaug Halseide
45 år
Gjerpen ungdomsskole:
(Foto og svar på spørsmålene var dessverre Søndag 13.9 kl. 16:00 - 20:00
ikke tilgjengelig da bladet gikk i trykken)
11. Torill Irene Gravdal Rahm
51 år, hjelpepleier
•Barne og ungdomsarbeid
•Menneskeverd

12. Inger Elisabeth Lloyd
68 år, pensjonert rektor
•Kirken som kulturbærer
•Barn og unges oppv.miljø
•Kirkens muikalske arenaer
13. Steinar Selle
39 år, anleggsgartner
•Barn og unge i menigheten

Godt nytt for Gjerpen

Mandag 14.9 kl. 10:00 - 20:00
Menstad ungdomsskole:
Søndag 13.9 kl. 10:00 - 20:00
Mandag 14.9 kl. 10:00 - 20:00
Ibsenhuset:
Søndag 13.9 kl. 16:00 - 20:00
Mandag 14.9 kl. 10:00 - 20:00
Valebø skole
Mandag 14.9 kl. 12:00 - 20:00

Du kan forhåndsstemme

i perioden 10. august - 11. september. Ta kontakt med menighetskontoret Håvundveien 5.
toret,
(Se kontortider på side 15)
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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

KRISTELIG BOKHANDEL

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

BEGRAVELSESBYRÅ
Skien tlf. 35 54 17 17
Hele døgnet

GRAVSTEINER

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

920 69 336
950 65 089
951 41 481

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

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

DagligData as

Telemark Stein

Kommunikasjon med tegn!
Besøk oss på internett:
www.dagligdata.no

Godt Nytt for GJERPEN

STILLING LEDIG: LODDSELGERE
Lederen i diakoniutvalget etterlyser
loddselgere til høstens skrapelotteri.
Meld deg gjerne til menighetskontoret!

Telemarksv. 30, 3734 Skien
Tlf: 35 53 91 19 - Mobil 905 91 851

Håvundvegen 5, 3715 Skien

E-post: redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Asgeir Høgli
Redaksjon: Nils Terje Sneltvedt
Kjell Øivind Skjærum
Neste nummer av menighetsbladet
kommer ut i slutten av november.
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 6. november.
november
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Luksefjellv. 568, 3721 Skien

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300

eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no

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

O W GUNDERSSEN

Prøv oss:

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

Gravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 59 – Mob 906 98 745
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Her er sang og glede - Gla'sang i 20 år

Gjerpen Glasang er 20 år og "sang
og glede" gir et godt bilde av korets
sterkeste sider. De ﬂeste av korets
medlemmer har vært med svært lenge
– noen helt fra starten. Stabiliteten har
vært stor og gjennomtrekken liten.
Kanskje det nettopp skyldes sang og
glede, to imaterielle verdier som settes
høyt.
Koret har øvelse hver tirsdag.
På øvelsene er det en kort andakt,
øvelse og utlodning. I tillegg er det
ikke sjelden kaffe og kaker til slutt.
Før kirkebrannen øvet koret i Gjerpen
kirke. Etter brannen har øvelsene vært
lagt til andre
steder, fordi
luftkvaliteten i
kirken ikke har
vært god for
sangstemmene.
Den fremste representanten for
Finn Sollie
12

sang og glede er korets dirigent gjennom alle tider, Finn Sollie. I tillegg til
dirigentjobben har Finn også skrevet
melodier og sanger, samt arrangert
sanger for koret når det er nødvendig.
Vi spør Finn;
- Hvordan har du beholdt pågangsmotet i hele 20 år?
- Det har ikke vært vanskelig. Alle har
vært sammen om å bære fram koret.
Vi har også hatt en god pianist i alle år.
Dette er vår måte å misjonere på og
spre det glade budskap som bibelen viser oss. Rett og slett - synge om Jesus
og himmelen.
- Blir det jubileum nå?
- Søndag 8. november blir det
Glasangkveld i Gjerpen kirke hvor alle
er velkommen. Det er planer om å invitere ﬂere sangere og musikere denne
kvelden. Nærmere program kommer
seinere.
nts
Godt nytt for Gjerpen

Gled dere til

Festuke med orgelbrus i oktober!
Endelig! Nå kommer det! Orgelet!
Som vi har savnet og ventet på i snart
seks år.
Går alt etter planene, ruller det inn
på trailere fra Grønlund, et lite sted
i Nord-Sverige, i begynnelsen av
august. De påfølgende ukene skal ﬁre
mann montere det, og cirka 1. oktober
skal to eksperter intonere det.
Midt i oktober skal orgelet stå klart til
bruk til glede for menigheten og ikke
minst organisten vår, Kjell Frigstad,
som har ventet tålmodig siden instrumentet hans bokstavelig talt gikk opp
i røyk, den dramatiske natta til 13.
november 2003.
Vi får et litt større og ﬁnere orgel enn
det vi hadde, til en verdi av ca. 4,3
mill. Og det er fullﬁnansiert, takket
være forsikringen og gaver menigheten har fått fra ulike hold. Fantastisk!
”Og så skal vi riktig feste” står det i
sangen. En egen komité har arbeidet
i ﬂere måneder med program og økonomi for ei festuke som skal markere
innvielsen av orgelet. I løpet av denne
uka skal vi få oppleve ”hva det duger
til”. Fra søndag 18. til søndag 25.
oktober skal kjente og mindre kjente
aktører være med på å fylle Gjerpen
kirke med musikk og sang. Ekstra
morsomt er det at to av våre egne menighetsbarn vender tilbake og bidrar,
nemlig Kristin Vold Nese og Kari
Lise Høgseth.
Vi gleder oss stort!
Se bare på dette programmet!
køs

Godt nytt for Gjerpen

Søndag 18. okt. kl. 18.00
A. Dvorak: Messe i d-dur
Kristiansand Frikirkes
kammerkor
John Beech, orgel
Kari Lise Høgseth
K
Ragnhild Christina
Mozfeldt, sopran
Kari Lise Høgseth, alt
Henrik Hundsnes, tenor
Eirik R. Egeberg-Jensen
Kjell Frigstad,
orgel/dirigent/
kunstnerisk leder.
Bill. pris 150 kr.
Onsdag 21. okt. 19.00
Kjell Frigstad har orgelkonsert
Bill. pris kr. 100
Torsdag 22. okt. 19.00
Kjell Frigstad
Kveldkonsert med Bratsberg Amt + Øyvind
Strands kor Canto Libre.
Samarbeid m. Grenland kirkeakademi
Bill. pris kr. 150
Lørdag 24. okt. kl. 12.00
Formiddagskonsert med Domkantor
Kåre Nordstoga
Bill. pris kr. 100
Søndag 25. okt. kl. 11.00
Kantor Kristin Vold
Nese kommer med
stort barnekor.
Barnekantoriet fra
Nøttrøy
Samlebillett alle
konserter kr. 400
Kristin Vold Neset

Slekters gang

Døde i Gjerpen

Elisa
Elisabeth
Bekkhus, f.1966
Døpte i Gjerpen
Alf Tvedten, f.1926
Thilde Risanger-Busk Berg
Karin Carlsson, f.1926
Maiken Skau Bjørge
Raymond Thoresen,f.1925
Ole Jørgen Meistrand-Tvedt Soﬁe Ringsevjen, f.2009
Didrik Leander
Mia Ringsevjen, f.2009
Skauen-Abrahamsen
Olga Anderssen, f.1926
Mie Skifjell
Eva Lid, f.1921
Ingrid Ladstein
Odd Nerli, f.1944
(døpt i Hesby)
Geir Thorstensen, f.1954
Ole Robin Vige
Bodil Soﬁe Aass Larsen,
Sarah Meyer-Lund Askvig
f.1933 (Nordre gravl.)
(døpt i Borgestad)
Thor Karlsen, f.1921
Preben Nærum Kristoffersen Anders Tufte, f.1942
Stella Holst Løgith Moe
Knut Tveten, f.1943
Sindre Sjøstrøm
Martin Kjær, f.1917
Storm Andreas Marker
Arne Johan Svendsen,
Straume
f.1944
Vilde Ajer Berget
Vidar Waskaas, f.1956
Eivind Andre Øverland
Tonny Johanne Norheim,
Johnsen
f.1913
Elias Follaug Studsrød
Tora Hvalen, f.1925
Tuva Lunde-Olsen Solheim Solveig Sørbø, f.1925
(døpt i Skien)
Gunn Rød, f.1956
Marcus Thalamus Gibbs
Sonja Marie Golin, f.1927
Benedicte Christiansen
Martha Maria Øia, f.1913
(døpt i Brevik)
Anna Helene Kløverød,
Oda Emilie Høidalen
f.1926
Helene Korpelin
Thor Collier, f.1920
Marte Steinbakken
Aage Andresen, f.1935
Hannah Hyni Kokkersvold
Karsten Haugerød, f.1920
Adrian Sannes
Jan Gunnar Stenhaug,
Tanche-Nilssen
f.1948
Morten Isaksen Lillehaug
Magnhild Borgersen,
Celine Rønningen
f.1925
Siver Mogård Skarseth
Dordi Jensen, f.1919
(døpt i Rauland)
Margit Karlsen, f.1918
Astrid Margrethe Ihle,
Døpte i Valebø
f.1944
Jenny Serina Schlkora
Anna Kristine Tveitan,
Elias Vala Salomonsen
f.1926
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Per Andreas Fossing
Barland, f.1927
Dagfrid Margrethe
Haugerød, f.1939
Kaare Johannessen, f.1927
Hjørdis Andersen, f.1922
Ernst Løberg, f.1914
Olava Simonsen, f.1914
Aud Irene Høyer, f.1929
Bjørn William Kjærboe
Mosebø, f.2000
Lars Morgan Nordkvelle,
f.1983
Asbjørn Halvorsen, f.1935
Kari Michelsen, f.1943
Inger Johanne Steinbakken,
f.1930
Thordis Berg, f.1923
Inger Strømjordet, f.1925

Vigde i Gjerpen

Martine Lervik
og Tom Erik Glahus
Kristin Lundeberg
og Birger Landsverk
Lene Knudsen
og Terje Mathisen
Vibeke Røise
og Tarjai Warholm
Christine Ødegaard
og Martin Sivertsen
Sissel Sandøy
og Knut Vegard Thorkildsen
Mette Hamle Haugen
og Thomas Andre Hansen
Kristin Andersen
og Mons Lervik
Camilla Midteide
og Torkild Moen
Anette Landsverk
og Sturla Sæther
(forts neste side)

Godt nytt for Gjerpen

Thor Egil slutter
Thor Egil Abrahamsen har fått permisjon fra sin stilling som sokneprest
i Gjerpen for å gå inn i tjenesten
som sokneprest i Borgestad menighet. Permisjonstiden er satt til 2,5
år, som er tiden som gjenstår av
Geir Bekkevold sin permisjonstid i
Borgestad.
Det er lyst ut et vikariat som
sokneprest i Gjerpen for 2 ½ år.
Søknadsfristen er satt til 20. august og
tilsetting vil trolig skje 15. september.
Thor Egil og Ingjerd kom til Gjerpen
i januar 2002. Thor Egil ﬁkk raskt
menighetens tillit og støtte. Han
er blitt en avholdt prest i Gjerpen
både pga sin lune og folkelige væremåte, og ikke minst for sin gode og
Kristussentrerte forkynnelse.
Som Borgestadprest får vi nok fortsatt
se han i Gjerpen kirke av og til, men i
langt mindre grad enn tidligere.
Gjerpen menighetsråd beklager sterkt
at vi mister den svært avholdte soknepresten vår, men tar hans avgjørelse
til etterretning og ønsker han lykke til
og gode år i Borgestad.
For Gjerpen menighetsråd,
Astrid Flatin, leder.
(Vigde i Gjerpen, forts.)
Monica Melby og Ronny Malmhaug
Anja Beate Dohme og Bård Caspersen

Vigde i Luksefjell

Maria Donoso Henriqez
og Runar Charles Eidem
Elisabeth Johnsen og Nils Petter Killi

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 35 (privat 35 54 63 19)
Sokneprest: Kari Ripegutu
Tlf. 35 50 63 65
Kapellan: Svein Lindebø
Tlf. 35 50 63 36 (mobil 97 18 50 48)
Diakoniarbeider: Kirsten H.Eliassen
Tlf. 35 50 63 34
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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Program for høsten 2009 i Gjerpen

SNELTVEDT NORMISJON
August
Søndag 30. Samlingsfest.
Tale v/Finn Sollie.

VENSTØP NORMISJON
Hadde dessverre ikke høstprogrammet klart da menighetsbladet gikk i trykken.

September
Onsdag 16.
Familiefest. Øystein Norli.
Sneltvedt GospelKids.
Torsdag 24.
Bibeltime v/Thor Egil Abrahamsen på Venstøp bedehus.

Programmet vil bli lagt ut på
www.gjerpen.no.

Oktober
Torsdag 15. Misjonsmøte.
Torsdag 22. Bibeltime
v/ Thor Egil Abrahamsen.
November
Onsdag 4. Familiefest.
Sneltvedt GospelKids.
Torsdag 12. Medlemsmøte.
Torsdag 19. Bibeltime
på Aas bedehus(!)
v/ Thor Egil Abrahamsen
Desember
Søndag 6. Årssamling.
Søndag 20. Gudstjeneste.
Når det gjelder klokkeslett
se annonser i Varden.

SØNDAGSSKOLEN
HØSTEN 2009

i Gjerpen menighetshus
søndager kl. 11.00

30.aug
5.sept
6.sept
13.sept
20.sept
27.sept
4.okt
11.okt
18.okt
25.okt
1.nov
8.nov
15.nov
22.nov
29.nov
6.des
13.des
20.des
24.des

Sprell levende
Fest i Tusenfryd
Familiegudstjeneste
Sprell levende
Sprell levende
Sprell levende
IIngen søndagsskole
IIngen søndagsskole
Sprell levende
Sprell levende
Sprell levende
Sprell levende
Sprell levende
Sprell levende
Familiegudstjeneste
Avslutning
Ingen søndagsskole
Ingen søndagsskole
Familiegudstjeneste
kl.14.00
Velkommen til søndagsskole!

AAS NORMISJON
August
Søn. 30.: Samlingsfest,
Ulf Børje Rahm og musikkforeningen.
September
Søn. 6.: Møte.
Kjell Rugkåsa og Gla´sang.
Fre.11. -søn. 13..Trovasslihelg.
Lør. 19.: «Åpen bedehusdør».
Tor. 24.: Bibeltime, felles
med Sneltvedt og Venstøp.
Abrahamsen.
Oktober
Søn. 11.:Møte med nattverd.
Sam Tore Bamle.
Fre. 16.: Damenes aften.
Tor.22.: Felles bibeltime på
Sneltvedt.
Lør. 31.: Bjørn Eidsvågkveld.
November
Fre. 6.: Mannsfest.
Lør. 14.; «Åpen bedehusdør».
Tor. 19.: Felles bibeltime på
Venstøp.
Lør. 21.: Basar, Freidig.
Søn. 29.: Familiesamling,
Knut Gunnar Støyle.
Desember
Søn. 6. Misjonsmøte.
Tore Seierstad.
Mannskoret fra Hauges
Minde.
Lør. 12.. Grautfest.
Tir. 29.: Julefest.

