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Fasteaksjonen 
”Brød for verden”
I år arrangeres denne 
aksjonen tirsdag 4. 
april. Denne gangen 
er temaet ”Ungdom 

ut av krig og krise”.
Barn og ungdom blir hardest rammet 
av krig og krise. Flere millioner er 
flyktninger eller internt fordrevne, ofre 
for sykdom, underernæring, kidnap-
ping,  menneskehandel og seksuell 
vold. Kirkens Nødhjelp arbeider for å 
forbedre levekårene og sikre deres ret-
tigheter og behov for beskyttelse.
Aksjonen organiseres som før av 
kapellanen, og konfirmantene er inn-
samlere.
Støtt opp om denne viktige innsamlin-
gen, og ta vel imot bøssebærerne!

Eldregudstjeneste med kveldsmat
Onsdag 24.mai kl 16.30 arrangerer 
diakonien gudstjeneste med nattverd i 
Gjerpen kirke.
Gudstjenesten blir ved soknepr. 
Abrahamsen og diakon Evensen. Også 
i år deltar Aas musikkforening, og 
det blir kveldsmat på Menighetshuset 
etterpå – ca kl 18.00. Som tidligere vil 
det bli organisert skyss/transporthjelp 
både for beboere på Gjerpen syke-
hjem, og andre som har behov for det.
 Hjertelig velkommen!

Dugnad på Venstøp bedehus
Venstøp bedehus trenger maling og 
villige hender. 

Det arrangeres dugnad torsdager 
20.april, 4.mai, 1.juni og fredag 
19.mai. Har du lyst til å hjelpe, så møt 
fram kl.17.00 på bedehuset. Passer det 
bedre en annen dag så ring 35590579 
eller 35528438 for nærmere avtale.

Nytt telefonsystem 
Menighetskontoret har fått nytt tele-
fonsystem. Det gjør at det nå er mulig 
å ringe direkte til den enkelte ansatte. 
Telefonnumrene finner du under 
oversikten på nest siste side i bladet. 
Det nye systemet innebærer en annen 
fordel: Dersom ingen er til stede på 
kontoret, blir telefonen satt direkte 
over til kirkevergens kontor. Der vil de 
kunne svare på de fleste henvendelser 
som gjelder dåp, vigsler, gravferder 
eller lignende. 

Økonomiplukk
Regnskapet for 2005 viser et lite over-
skudd på kr.21.376 for Gjerpen menig-
het. Menighetsbladet går derimot med 
et underskudd på kr.23.367.- 

Konfirmasjoner i Gjerpen
Vi har ikke satt noen begrensning for 
hvor mange gjester hver enkelt konfir-
mant kan ta med seg til konfirmasjons-
gudstjenesten. Vi ber derfor foreldre 
og søsken å være ute i god tid da det 
kun er konfirmantene som får reser-
verte plasser i kirken. 
Kirken har 5-600 sitteplasser. Under 
konfirmasjonen 30.april vil det være 
41 konfirmanter og den 7. mai litt 
færre. 

Oppslagstavla
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Barnas misjonsdag i Gjerpen
Søndag 21. blir det ”Barnas misjons-
dag” i Gjerpen kirke kl.11.00.
Nenset barnekor blir med i gudstjenes-
ten og Birgitte Ørnes holder andakten. 
Offeret denne dagen går til misjonspro-
sjektet vårt: Diakonalt ungdomssenter 
på Madagaskar.

Søndagsskoletur til Vealøs
Søndag 30.april drar søndagsskolen til 
Vealøskapellet sammen med Sneltvedt 
Gospel-Kids.
Møt opp på Lensmannsetra kl.10.30 
om dere har lyst til å bli med. Etter 
gudstjenesten planlegger søndags-
skolen grilling og opplegg for barna. 
Turen er åpen for alle.

Menighetstur til Vealøs
Ikke bare søndagsskolen drar til 
Vealøs. Søndag 28.mai stenger vi 
kirken og drar samlet til Vealøs for å 
holde gudstjenste der kl.12.00. Også 
denne søndagen tar vi sikte på å grille.
Møt fram ved Lensmannssetra 
kl.10.30. De som ikke orker å gå så 
langt, kan møte opp ved bomveien 
kl.11.00. Herfra blir det ordnet skyss, 
men en må gå det siste lille stykket.

Cubakveld på menighetshuset
Fred Zetterstrøm og Birger Venheim 
fra Gjerpen,  reiste i høst til Cuba 
sammen med maleren Reidar Kolbræk. 
Kolbræk hadde en stor maleriutstil-
ling i Havana. Zetterstrøm og Venheim 
benyttet anledningen til å besøke krist-
ne menigheter i landet.
Tirsdag 25. april vil de dele inntrykk 
og bilder fra reisen til Cuba. Samlingen 

finner sted på Gjerpen menighetshus 
og tidspunktet er kl.20.00

Gjerpen prestegjelds legatfond
yter støtte til diakonale og sosiale tje-
nester innen Gjerpen prestegjeld. Det 
kan også søkes støtte til utsmykning av 
kirker og kirkemusikalske aktiviteter. 
Kirkelige organer og organisasjoner 
kan søke.  
Søknad sendes: Soknepresten i 
Gjerpen, Håvundveien 5, 3715 Skien.
Søknadsfrist: 1.mai 2006.

Madagaskartur i 2007 ?
Som mange vil huske, forsøkte 
Gjerpen menighet å få til en tur til 
Madagaskar til høsten. Det meldte seg 
for få til at turen kunne realiseres i år, 
men vi har ikke gitt opp tanken.
Dersom det er nok interesse for en tur 
neste år, kan drømmen bli virkelighet i 
2007. Tenk på om dette kanskje kunne 
være noe for deg. Det kommer mer 
informasjon i menighetsbladet senere.


