
13Godt nytt for Gjerpen

En av høstens store begivenheter er 
gudstjenesten der vi løfter frem dia-
koniarbeidet i Gjerpen – søndag 22. 
oktober denne gang. Dere som var med 
oss for ca et år siden husker at vi satset 
stort på musikksiden. Også denne gang 
blir det ganske folksomt fremme i kir-
ken rundt vårt lille orgel! Gjerpen kam-
merkor og Glasang, Hauges Mindes 
mannskor og Porsgrunn Sangforening 
sammen med 2 trompeter, 3 trombo-
ner og sangsolister skal sammen løfte 
menighetssangen til de store høyder 
enda en gang! Tør vi regne med at 
disse bare likevel blir en liten del av 
menigheten? Vi håper og ber om over-
fylt kirke!
Mesteparten av pplegget er hentet 
fra Egil Hovlands ”Diakonimesse”. 
Salmer og menighetsomkved er kom-
ponert så sent som i 1994, men er holdt 
i en stil som er både vakker, storslagen 
og iørefallende. Og det er derfor også 
enkelt å være med å synge. Menigheten 
får utdelt et oversiktlig opplegg med 
salmer og tekst.
Tekstene denne dagen, både i salme-
sang, bønner og skriftlesning, skal 
utfordre vårt diakonale engasjement, 
og vi vil engasjere mange lekfolk fra 
menigheten både som tekstlesere og 
under forbønnsdelen. 

La oss gjøre denne dagen til en stor-
slagen markering av diakoniarbeidet i 
menigheten, og bli med i en spennende 
gudstjeneste i vekselsang med korsan-
gere og musikere og løfte frem vår lov-
sang og våre bønner for Guds ansikt:
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Diakonigudstjeneste 
søndag 22. oktober

Torsdag 7. september kl.19.00 innbyr 
vi til temakveld på Gjerpen menighets-
hus. Professor Torleiv Austad innleder 
til samtale over temaet: ”Skapt til 
mann og kvinne. Hva sier Bibelen om 
sex og samliv?” 
Austad er professor i systematikk på 
Menighetsfakultetet og er leder av Den 
norske kirkes lærenemd. Lærenemda 
la i vinter fram en grundig, men delt 
uttalelse om bibelsyn og homofilt sam-
liv. Professor Austad vil komme inn på 
disse og andre viktige spørsmål som 
har med seksualitet og samliv å gjøre.  
Dette kan bli en nyttig og interessant 
kveld! Det blir tid til samtale, spørsmål 
og en enkel kveldsmat.

Torleiv Austad til 
temamøte i Gjerpen 
torsdag 7. september


