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Fasteaksjonen 
”Brød for verden”
Aksjonen foregikk 
tirsdag 4. april, og 
ble som før organi-
sert av kapellanen,

og gjennomført av årets konfi rmanter. 
Det kom inn kr 27 864 fra Gjerpen 
menighet. Pengene er et kjærkomment 
tilskudd til Kirkens Nødhjelps arbeid 
for å forbedre levekårene for ungdom 
som er rammet av krig og krise.

Diakoniens skrapelotteri
Det årlige lotteriet er klart igjen. 
Salgsperioden er fra 1.juni til  21.okto-
ber. Som før koster loddene kr 20 pr 
stk. Ta vel imot loddselgerne.

Høstmarked
Diakoniens årlige  marked arrangeres 
i år lørdag 21. oktober  fra kl 11.00 til 
kl 14.00.

Høstens diakonigudstjeneste
Søndag 22. oktober arrangeres høstens 
diakonigudstjeneste i Gjerpen kirke kl 
11.00. Også i denne gudstjenesten blir 
det mye korsang. 

Stat - kirke
Høringsrunden er i gang.
Nå i mai fi kk Gjerpen menighetsråd 
tilsendt Gjønnes-utvalgets innstil-
ling om forholdet mellom staten og 
Den norske kirke. Det store fl ertallet i 
utvalget går inn for å beholde folkekir-

ken, men å endre relasjonen mellom 
stat og kirke. 
Med innstillingen følgte et høringsno-
tat; fl ere spørsmål som menighetsrådet 
skal gi svar på.
Svarfristen er satt til 1.desember. Vi 
kommer tilbake til denne saken i neste 
utgave av ”Godt nytt for Gjerpen”.

Professor Torleiv Austad besøker 
Gjerpen
7.september arrangerer menigheten 
temakveld på menighetshuset. Vi får 
besøk av professor Torleiv Austad 
som vil ha som tema: ”Skapt til mann 
og kvinne. Hva sier bibelen om sex 
og samliv?” Torleiv Austad er profes-
sor ved Menighetsfakultetet og er for 
tiden formann i Lærenemda for Den 
norske kirke. Vi starter kl.19.00. Det 
blir tid til spørsmål og samtale og et 
enkelt måltid.
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Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i slutten av 
august. 
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 18.august. 
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 
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Bønnekurs i høst
To onsdagskvelder i høst; 25.oktober 
og 1.november vil vi arrangere et lite 
bønnekurs: ”Lær oss å be”, på menig-
hetshuset. Martha Irene Eriksrød fra 
vår egen menighet er kursholder. 

Gullkonfi rmantsamlinger
Til dere som er gullkonfi rmanter i 
Gjerpen og Valebø til høsten (det vil si 
som ble konfi rmert her for 50 år siden): 
Sett av datoene allerede nå.
For Valebø blir det gullkonfi rmantfest 
søndag 1.oktober kl.17.00.
For Gjerpen blir det søndagen etter, 8. 
oktober kl.11.00. 
Innbydelse vil bli sendt ut i god tid.

Drenering rundt forpakterboligen.
Forpakterboligen på prestegården bru-
kes  som menighetskontor. Bygningen 
trenger til renovering og vedlikehold. 

Som et første skritt skal det i sommer/
høst graves og dreneres rundt hele byg-
ningen. Kloakk, drens- og takvann skal 
koples til det kommunale system. Det 
er også planer om å skifte tak og male 
bygningen. Menighetsrådet har enga-
sjert arkitekt som skal komme med 
forslag til moderate fasadeendringer og 
en bedre indre planløsning.

Sommerleirer for barn og ungdom
Ta kontakt med regionkontorene for
Det norske misjonsselskap på telefon 
32 83 38 05 for informasjon og påmel-
ding til sommerens leire på Fjordglimt, 
eller Normisjon på telefon 35 52 28 78 
for informasjon og påmelding til lei-
rene på Oksøya.

            God sommer !

FORMIDDAGSTREFF  SOMMER / HØST 2006
Vi fortsetter med formiddagstreff på 

Gjerpen menighetshus
onsdager kl 10.30:

14.06 Reinhard Engrav og  diakonen. 
             -----------------------
23.08 Sokneprest Thor Egil Abrahamsen og Bjørg Steinbakken.
20.09 Ivar Jarstein og Betania Pensjonistmusikk.
18.10 Gunnar Holtskog og Mannskoret fra Hauges Minde.
15.11 Kapellan Svein Lindebø og Stormkoret.
06.12 Gerd Rønningen og Fredheimkameratene.

 Velkommen til formiddagstreff!


