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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.
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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!


