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Menighetens 
misjonsprosjekt
Gjerpen menig-
het har forpliktet 
seg på å støtte et 
misjonsprosjekt på 

Madagaskar; diakonalt ungdomssen-
ter på Antsirabé. Senteret gir praktisk 
opplæring og støtte til hovedsakelig 
unge kvinner. Vi har bundet oss for et 
bidrag på kr.40.000.- pr. år. Pr.01.08 
var det kommet inn kr.23.000.-  Siden 
kr.17.000.- gjenstår oppfordrer vi 
dere lese til å støtte prosjektet ved å 
bruke vedlagte giro og krysse av for  
”Misjon”.

Skattefradrag på gaver 
Nå kan alle som gir gaver til Gjerpen 
menighet få skattefradrag (28%). 
Betingelsen er at det samlede gave-
beløp er på minst kr.500.- og at du gir 
oss til personnummer (11 siffre).  
Da sørger vi for at beløpet blir innrap-
portert til skattemyndighetene mot 
slutten av året.
På den giroen som er heftet i bladet 
finnes det en fyldigere informasjon om 
dette. 

Graving rundt menighetskontoret
Det kan ble en del rot i rundt menig-
hetskontoret i høst. Det skal graves 
og dreneres for å få bort fukt og lukt. 
Kontoret vil være åpent som vanlig. 
Til neste år er det planen om å skifte 
tak på bygningen. 

Viktig melding til alle 4-åringer
Søndag 17.september innbyr vi alle 4-
åringer til å komme til kirken for å få 
”Min egen kirkebok”. Vi sender skrift-
lig innbydelse ut til alle som er døpt 
og bosatt i Gjerpen menighet.
Dersom noen har flyttet hit i den sene-
re tid eller av annen grunn ikke får 
innbydelse, så ta kontakt med menig-
hetskontoret tlf. 35506330 eller møt 
fram i kirken kl.11.00.

Gullkonfirmantfest 8.oktober
I disse dager går det ut innbydelse til 
årets gullkonfirmantsamling i Gjerpen 
kirke, søndag 8. oktober. Alle som 
ble konfirmert i 1956 i Gjerpen og 
Luksefjell skal få innbydelse. 
Det er litt av et detektivarbeid å spore 
opp alle konfirmantene og vi tror vi 
har lykkes. Skulle noen likevel føle 
seg glemt og ikke fått innbydelse 
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innen 1.oktober, så kontakt menighets-
kontoret. Etter gudstjenesten blir det 
middag og samling på menighetshuset.

Bli med i samtalegruppe
Vi har flere samtalegrupper i menig-
heten som er åpne for å ta imot nye 
medlemmer. Alle som er interessert 
kan henvende seg til menighetskonto-
ret eller direkte til soknepresten, tlf. 91 
69 47 41.

Minnegave til kirkens orgel
Ved Leopold Løvenskiolds biset-
telse i Gjerpen kirke, 1.august, ble 
det gitt en minnegave til kirkens nye 
orgel. Pr. 15. august var det kommet 
inn nærmere kr.30.000.- til formålet. 
Gjerpen menighet vil med dette takke 
alle givere og familien Løvenskiold for 
minnegaven.
Søndagsskolen starter opp igjen
Søndagsskolen har startet opp sin virk-
somhet og ønsker gamle og nye med-

lemmer velkomne. Stedet er Gjerpen 
menighetshus og søndagsskolen tar til 
kl.11.15. Barn som er med foreldrene 
til kirke går i samlet tropp fra kirken til 
søndagsskolen under 2. salme i guds-
tjenesten.

Babytrall i Gjerpen
Når bladet går i trykken arbeides 
det med å få satt i gang ”babytrall” i 
Gjerpen i høst. Følg med i avisene.

Åpningstider ved menighetskontoret
Fra høsten 2007 opererer vi med 
følgende åpningstider ved Gjerpen 
menighetskontor.
Tirsdag: Kl.10.00-15.00
Onsdag: Kl.10.00-12.00
Torsdag: Kl.10.00-15.00 (Siste torsdag 
i måneden kl.10.00-12.00)
Utenom de offisielle åpningstidene vil 
det ofte være folk på kontoret og døren 
være åpen. Telefonen, 35506330, være 
betjent mandag-fredag  kl.08.00-15.30. 

FORMIDDAGSTREFF  HØSTEN 2006
i Gjerpen menighetshus  

onsdager kl 10.30:

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. 
 
Se annonsering i dagspressen siste mandag før treffene!

 Velkommen til formiddagstreff!


