
5Godt nytt for Gjerpen

Venstøp kommer annet hver år. Det 
samme gjelder skolegudstjenestene 
før sommerferien. Her alternerer også 
Sneltvedt og Venstøp.
Gjerpen barneskole samles i kirken 
hvert år før ferien, men de har et litt 
annet opplegg. I stedet for gudstjenes-
te legger de opp til en sommerkonsert 
der elevene deltar med sang, musikk 
og opplesning.

Det nye testamentet til 5.klassingene.
Til nå har alle 5. klassingene på 
Gjerpenskolene fått utdelt hvert sitt 
Nye Testamente. Presten har stått for 
utdelingen i klassene og brukt timen 
til å fortelle litt om Bibelen. Hvordan 
den er inndelt og hvordan fi nne fram 
i den.
Visste du forresten at Bibelen har 66 
bøker med 39 i GT og 27 i NT. 
At Det gamle testeamentet (GT) er 
skrevet på hebraisk og at de i hebra-
iske bøker begynner å lese bakfra?
Kirkevergen har tidligere dekket mye 
av utgiftene til testamenter. Denne 
ordningen tok slutt ved nyttår. Vi vur-
derer nå om vi kan fortsette ordningen 
med gratis NT eller om vi skal satse på 
andre tilbud til 5. klassingene.

Ungdomsskolen
Samarbeidet med Gjerpen ungdoms-
skole er mindre formalisert og det 
er noen år siden de hadde faste sko-
legudstjenester i kirken. I stedet har 
kapellanen deltatt med andakt på 
skolens juleavslutning. Høsten 2005 
la skolen sin juleavslutning til kirken 
(skolen var under ombygging), men 

om det blir med den ene gangen er det 
for tidlig å si noe sikkert om.

Skole, kirke og barnehage er viktige 
kultur- og verdibærere i samfunnet.  
Vi har ulike roller og må respektere 
hverandre for det, men vi tror samtidig 
at både kirke og skole/barnehage har 
nytte av et samarbeid. Det må skje i 
respekt også for de som har en annen 
religiøs eller livssynsmessig bakgrunn.
                                                    tea

Vi innbyr igjen til allehelgenskonsert 
fredag før allehelgenssøndag. 

Aktører i år er Gjerpen kammerkor 
og en strykergruppe med lokale 
musikere. I skinnet fra levende lys 
legger vi opp til en kveld med vak-
ker sang, instrumentalmusikk og 
skriftlesing i håpets, trøstens og gle-
dens tegn! Programmet byr bl. a. på 
religiøse folketoner og korsang fra 
engelsk og baltisk tradisjon. 
Vi håper å kunne gi dere en fi n opp-
levelse ved inngangen til en helg 
som vi vet betyr mye for mange. 

Dere som har mistet et nært familie-
medlem i året som er gått, vil få en 
spesiell innbydelse til denne konser-
ten og til gudstjenesten på søndagen, 
men både konserten og gudstjenesten 
er for alle! 

Varmt velkommen!
                                                Kmf 

Allehelgenskonsert
fredag 3. november kl 20.00


