
6 Godt nytt for Gjerpen

Årets misjonsfest 
søndag 29. januar
Menighetens årlige 
misjonsfest er allere-
de søndag 29. januar 
på menighetshuset. 

Se program på baksiden av bladet.

Menighetens årsfest 19. mars
Menighetens årsfest fi nner sted på 
Gjerpen menighetshus, om kvelden, 
søndag 19. mars.
Det blir sang og musikk, tale og 
bevertning. Under samlingen blir det 
eget opplegg for barn i kjelleren. 

Under årsfesten blir menighetens 
regnskap og årsrapport lagt fram og 
vi får høre fra ulike arbeidsgrener i 
menigheten.

Derson noen ønsker å ta opp spesielle 
saker under årsmøtedelen, kan dette 
meldes i god tid til 
Astrid Flatin som er leder for menig-
hetsrådet. Telefon: 35520906.

Fastegudstjeneste i Gjerpen
Askeonsdag, 1. mars,  blir det faste-
gudstjeneste i kirken kl.19. 
Vi legger opp til skriftemål og natt-Vi legger opp til skriftemål og natt-
verd og innbyr menigheten til en  stille 
gudstjeneste og god start på fastetiden.
Askeonsdag innleder en 40 dager lang 
fasteperiode som avsluttes skjærtor-
dag. De 40 dagene er til minne om 
at Jesus fastet 40 dager og 40 netter i 
ørkenen. Fasten skal forberedes oss på 
den store påskefeiringen.

Fasten er en botstid og i gammel 
tid ble det tegnet et sotkors i pan-
nen (aske) på denne onsdagen. 
Skjærtorsdag ble soten vasket av igjen. 
Skjærtorsdag kommer av det gamle 
”skira” som betyr ”å vaske seg”.

Når vi teller fastedagene, regnes ikke 
søndagen med i regnestykket. Søndag 
blir ikke regnet som fastedag siden 
søndagen er en festdag der vi feirer 
Jesu oppstandelse.

Konfi rmantenes fasteaksjon 4. april
I vår kirke blir fasten ofte forbun-
det med fastebøsse og fasteaksjon. 
Konfi rmantene blir sendt ut på sin 
årlige bøsseaksjon, tirsdag 4. april. 
Pengene som samles inn går som før 
til Kirkens Nødhjelp. 
Temaet for årets aksjon er: ”Ungdom 
ut av krig og krise”. Barn og unge 
blir ofte tvangsrekruttert til militær 
tjeneste i land med borgerkrig. Slik 
risikerer de å miste barndommen og få 
livet ødelagt. Kirkens Nødhjelp ønsker 
å hjelpe dem ut av denne onde sirkelen 
og gi dem skolegang og et anstendig 
liv. Ta vel imot konfi rmantene når de 
kommer på døra.

Gravearbeid rundt presteboligen
Om ikke lenge vil det settes i gang 
graving rundt boligen på Gjerpen 
prestegård. Det er fukt i kjelleren med 
mugg og råtesopp. Det må derfor 
legges drenering rundt hele huset og 
fuktskadene i kjelleren må utbedres.

Oppslagstavla
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Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i begyn-
nelsen av april (før påske). 
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 24. mars. 
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 

Kirkesøndag for alle 6-åringer
Søndag 26. februar er det fastelavens-
søndag og familiegudstjeneste med 
kirkekaffe i Gjerpen.
Da får vi besøk av barnekoret DROPS. 
Alle 6-åringer som tilhører menigheten 
får brev med innbydelse. De skal nem-
lig få 6-årsboka i gave fra menigheten. 
Dersom det er noen som ikke kan kom-
me, skal de likevel få boka om de kom-
mer innom Gjerpen menighetskontor. 

Det nye menighetsrådet i Gjerpen
har nå konstituert seg og fått denne 
sammensetningen:

Astrid Flatin, leder
Bjørnar Andreas Gundersen, nestleder
Kirsti Sørbø, sekretær
Bjørn Erik Høgseth, representant i fel-
lesrådet
Birger Venheim, økonomiansvarlig
Øvrige faste medlemmer er: 
 Inger Jarin
 Anne-Marit Bjørnback 
 Liv Reidun Sølvi Melby
Varamedlemmer: 
 Grim Jakob Dahl
 Borgny Grini
 Sidsel Beate Kløverød
 Steinar Ballestad 
 Brit Fjelldalen. Brit Fjelldalen.

Menighetsrådet er valgt for
4-årsperioden 2006-2009.
Du fi nner intervju med den nye menig-
hetsrådslederen på neste side.

Dugnad på Venstøp bedehus
Til neste år, i 2007, fyller Venstøp 
bedehus 100 år. For at huset skal være 

klappet og klart til jubileumsåret, star-
ter styret oppussing allerede i vår. 
Til det trengs det dugnadshjelp. 
Har du lyst til å være med på dugnad 
utover våren, så ring eller kontakt 
Kristian Fjose, telefon 35590579 
for nærmere informasjon. 

Diakoniens skrapelotteri 2005
De heldige vinnere ble:
Hotellweekend - Bjørnar Gundersen
Quilteteppe - Hanne Grini
Juleduk i patchwork - Målfrid Bjella
Elgspekepølse - Svein Tveit
Elgspekepølse - Bjørnar Gundersen
“Gutta på tur”- kniv - Sten R.  
     Thorstensen
Turkaffekjele - Astrid A. Thorstensen
Kikkert - Arne Johansen
Gavekort kr 200 - Inger M. Norendal
Fruktkurv - Amanda Uldal
Lysestake - Kirsten Reiersen
Campingsett - Steinar Lund
        Takk til alle som støttet diakonien 
        i Gjerpen ved å kjøpe lodd!


