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Det er også ofte ansatte på kontoret 
utenom kontortidene, og da vil døren 
som regel være åpen.
Telefon 35506330 er betjent 
mandag-fredag  kl.08.00-15.30.

Allehelgensdag i Gjerpen.
Allehelgensdag feires i år søndag 
5.november med gudstjeneste i 
Gjerpen kirke kl.11.00
Pårørende til de som er døde siden for-
rige Allehelgensdag vil få innbydelse 
til konsert fredag og gudstjenesten på 
søndag. Vi sender brev til den/de som 
står oppført som nærmeste pårørende. 

De siste par årene har vi lest opp nav-
nene på alle avdøde. Menighetsrådet 
har vedtatt at vi skal gå tilbake til den 
gamle praksis med en enkel lysten-
ningsseremoni uten å lese alle navn. 
Vi har mange gravferder i Gjerpen. 
Mange kommer fra andre menigheter 
eller andre tros- og livssynssamfunn og 
det er trist om navn blir utelatt. 

Hver søndag blir navn på avdøde sist 
uke lest opp under gudstjenesten i kir-
ken.

Høstmarked/Diakonimesse.
For de av dere som er så heldige å få 
dette bladet "før tida", minner vi igjen 
om Diakoniens Høstmarked som hol-
des lørdag 21.10 fra kl 11.00 til 
kl. 14.00 i menighetshuset
og Diakonimessa søndag 22.10 i 
Gjerpen kirke. Se fyldig omtale i for-
rige nummer av menighetsbladet.

Madagaskartur i 2007 ?
Som mange vil huske, forsøkte 
Gjerpen menighet å få til en tur til 
Madagaskar på høsten dette året. Det 
meldte seg for få til at den kunne reali-
seres. Men en 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. Vi kommer tilbake 
med mer informasjon senere.

Sokneprest Kjell 
Otto Halvorsen 
døde 31.august 82 
år gammen. Han ble 
bisatt fra Gjerpen 
kirke 7.september. 

Mange hadde møtt fram for å ta 
avskjed. Kjell Otto Halvorsen var sok-
nerpest her i Gjerpen i perioden 1975-
1983. Etter endt tjeneste i Gjerpen ble 
han utnevnt til sokneprest i Fagerborg 
menighet i Oslo. Som pensjonist slo 
han seg ned i Skien. Vi lyser fred over 
Kjell Otto Halvorsens minne.

Såpe og vann er fi nfi ne saker…
Menighetskontoret i Gjerpen trengte 
sårt til en skikkelig rengjøring. I slut-
ten av september gjøv en frisk gjeng 
løs på kontoret med vann, såpe og 
kost. Den ene langveggen ble tatt en 
lørdag. Den påfølgende mandagen ble 
de tre andre veggene unnagjort på 2-3 
timer. 

Bønnetjenesten i menigheten
Menighetsrådet har vedtatt å sette opp 
en ”bønnekrukke” i kirken ved siden 
av lysgloben.
I krukken kan en legge en lapp hvor 
en skriver hva en ønsker det skal bli 
bedt for.
Bønnelappene blir så tatt med til den 
faste bønnehalvtimen, hver tirsdag 
kl.15.30-16.00 på menighetskontoret. 
Dersom du ønsker at et bønneemne 
skal bli tatt med i gudstjenesten, må 

du skrive dette på lappen.
Dersom noen ønsker forbønn går det 
også an å ringe menighetskontoret, 
35506330.

Bønnerom på menighetskontoret
Vi har stående et ledig rom i 2.etasje 
på menighetskontoret. Nå i høst vil 
vi innrede dette til et lite bønnerom. 
Her vil det være fast bønnesam-
ling hver tirsdag kl.15.30-16.00. 
Bønnesamlingen vil være åpen for 
alle. 
I kontorets åpningstider vil rommet stå 
åpent for alle som ønsker seg en stille 
stund.

Kontortider ved menighetskontoret
Følgende kontortider gjelder fra i høst:
Tirsdag: Kl.10.00-15.00
Onsdag: Kl. 10.00-12.00
Torsdag: Kl.10.00-12.00
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Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i begyn-
nelsen av desember. 
Frist for innlevering av stoff er fredag Frist for innlevering av stoff er fredag Frist for innlevering av stoff er
24. november. mber. mber
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 
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Gjerpen menighetshus
onsdager kl 10.30:

15.11 Kapellan Svein Lindebø og Stormkoret.
06.12 Gerd Rønningen og Fredheimkameratene.

Se annonsering i dagspressen siste mandag før treffene!

 Velkommen til formiddagstreff!


