
7Godt nytt for Gjerpen

Rom for bønn og stillhet 
Vi har innredet et rom for bønn og 
stillhet i 2.etasje på menighetskontoret 
(forpakterboligen).
Rommet er åpent i kontorets åpnings-
tider og ellers når det er folk på kon-
toret.
Hver tirsdag kl.15.30- 16.00 vil vi ha 
en fast bønnesamling.

Årets medarbeider

Under en samling for frivillige medar-
beidere i Gjerpen menighet fredag 24. 
november delte formannen i menig-
hetsrådet, Astrid Flatin, ut diplom 
som "Årets medarbeider i Gjerpen 
Menighet 2006" til Hedvig Grinilia. Menighet 2006" til Hedvig Grinilia. Menighet
Hun fi kk den uhøytidelige utmerkelsen Hun fi kk den uhøytidelige utmerkelsen 
for lang og trofast tjeneste som med-
arbeider i menigheten, særlig innen-arbeider i menigheten, særlig innen-arbeider
for diakonien, med besøkstjeneste 
og blomsterutdeling. Og de seinere 
åra først og fremst som medlem av  først og fremst som medlem av  først og fremst
den trivelige og trofaste "kjøkken-
gjengen" under formiddagstreffene i 
Menighetshuset. 

Andre viktige datoer til våren:
16.-17. februar: TELEIOSKURS. 
Gjerpen misjonsmenighet arrangerer 
kurset som holdes på Betel. Kurset 
anbefales på det varmeste.anbefales på det varmeste.
8.-11. mars: FELLESMØTER i 
Gjerpen. Trond Løberg er hovedtaler.
18. mars: Venstøp bedehus feirer sitt 
100-årsjubilelum
21. mars: TEMAKVELD med pro-
fessor Oskar Skarsaune: ”Nye kilder 
til Jesu liv? Davincikoden, Tomas-og 
Judasevangeliet.
25. mars: Menighetens ÅRSFEST.

Romjulskonsert 
i Gjerpen kirke fredag 29. desember
Gjerpen menighet innbyr til romjuls-
konsert igjen, 29. desember kl 1900.

Årets konsert blir en solistkonsert 
med vokal- og instrumentalsolister 
fra eget distrikt, selv om de for 
øyeblikket studerer eller har arbeid i 
utlandet eller annet sted i fedrelandet.
Solister i år er:

Kari Lise Høgseth, sang, 
Brynjar Bilsbak, fi olin, 
Gunvor Opheim, obo 
Anna Carlsen, cello. 

Vi får bl. a. høre noen av de vakreste 
ariene fra Bach sitt Juleoratorium, 
en spenstig cellokonsert av Luigi 
Boccerini og norske folketoner 
– hovedsakelig med tekst fra julebud-
skapet.              Vel møtt!
       Kjell mf
Konserten er støttet av Skien kommune.

Astrid Flatin (th) gratulerer Hedvig 
Grinilia som "Årets medarbeider 2006".


