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Jubileumsboka 
”Gjerpen kirke  - 850 
år” selges nå for 
kr.50.-
Det er en glimrende 

julehilsen. Boka selges hos bokhand-
lere i Skien, på menighetskontoret og i 
kirken etter gudstjenestene.

Juletrefest for eldre
Arrangeres på menighetshuset, 4. 
januar kl.10.30. Diakonen er vert. Det 
blir gang rundt juletreet og andakt v/
soknepresten.

Fellesgudstjeneste 1. nyttårsdag
Fellesgudstjeneste for menighetene i 
Skien, 1.nyttårsdag kl.11.00 i Skien 
kirke. Det blir ingen gudstjeneste i 
Gjerpen den dagen.

Misjonsfest 29. januar
Gjerpen menighet arrangerer stor mis-
jonsfest på menighetshuset, søndag 
29.januar kl.18.00.

Allehelgensdag 
På sist allehelgensdag, søndag 
6.november, ble navn på avdøde lest 
opp i kirken. Vi leser opp alle navn 
på de som er gravlagt  i Gjerpen. 
Pårørende til disse har på forhånd fått 
tilsendt innbydelse til konserten fredag 
kveld og gudstjenesten søndag formid-
dag. Siden innbydelsen ble sendt ut i 
god tid, kan det forekomme at de som 
har gått bort mellom innbydelsen og 

Allehelgensdag ikke blir lest opp i 
kirken dette året, men blir tatt med til 
neste år. De er ikke glemt.

Omorganiseringen av diakonien 
Søndag 30. oktober ble det avholdt 
ekstraordinært årsmøte for diakonien 
i Gjerpen Menighet. Dette møtet kom 
i stand etter at det ordinære årsmøtet 
tidligere i år ønsket en ny og grun-
digere behandling av et presentert 
forslag: Diakonien skulle opphøre som 
selvstendig enhet, og menighetens 
diakoniutvalg skal i fremtiden ligge 
direkte under menighetsrådet og opp-
nevnes av dette.
Og siste søndag i oktober var altså 
den historiske dagen kommet, da 
diakonien i Gjerpen skulle ha sitt siste 
årsmøte som selvstendig enhet.  
Etter en kort orientering og noen prak-
tiske og formelle presiseringer (blant 
annet at alle midler som diakonien i 
dag rår over, fortsatt skal være “øre-
merket” til diakonalt arbeid i menighe-
ten), ble det historiske vedtaket gjort 
enstemmig.
Fra 1.januar 2006 fremstår diakoniut-
valget dermed som et utvalg oppnevnt 
av menighetsrådet, mens arbeidsopp-
gaver og engasjement er det samme 
som før.

Romjulskonsert i Gjerpen kirke
Torsdag 29. desember blir det også i 
år romjulskonsert i Gjerpen kirke. Den 
begynner klokka 19.00. Se også side12.

Oppslagstavla
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Nye åpningstider på  
menighetskontoret.
Fra nyttår av blir det nye åpningstider 
på menighetskontoret. Ranveig Moe 
har 60% stilling som kontoransatt. Fra 
1.januar skal hun ha en del av sin tje-
neste på kirkevergens kontor. Vi mister 
henne på onsdager og muligens en 
torsdag i måneden.
Kontoret vil være åpent for publikum 
følgende dager:
Mandag: Stengt
Tirsdag: Kl.10.00-15.00
Onsdag: Kl.10.00-12.00
Torsdag:Kl.09.00-15.00
Fredag: Kl.10.00-12.00

Nytt menighetsråd fra nyttår
I høst ble det valgt nytt menighetsråd 
for Gjerpen.  
Det nye rådet ser slik ut:
 Kirsti Sørbo,  
 Astrid Flatin, 
 Inger Jarinn, 
 Bjørn Erik Høgseth, 
 Anne-Marit Bjørnback, 
 Birger Ingvald Venheim, 
 Liv Reidun Sølvi Melby,   
 Bjørnar Andreas Gundersen.
Varamedlemmer:
 Grim Jakob Dahl,  
 Borgny Grini,  
 Sidsel Beate Kløverød,  
 Steinar Ballestad 
 Brit Fjelldalen.
Vi gratulerer med valget og ønsker de 
nye menighetsrådsmedlemmene Guds 
rike velsignelse i den viktige oppgaven 
de har tatt på seg.         tea

Giro til menighetsbladet
I midten av menighetsbladet finner 
du denne gangen en giro som du kan 
benytte hvis du vil støtte utgivelsen av 
menighetsbladet du nå holder i hånden.
Det koster å trykke "Godt Nytt for 
Gjerpen" og store og små beløp tas 
imot met takk.

Menighetens 
juletrefest

fredag 6.januar 
kl 18.00 på 

Sneltvedt bedehus
Søndagsskolen synger 

Andakt
Gang rundt juletreet 

Kaker og kaffe
Godtepose til barna


