
12 Godt nytt for Gjerpen

Nyoppusset kjeller
"Godt nytt for Gjerpen" setter alltid 
pris på gode bilder fra aktivitetene 
i menigheten. Denne gangen er det 
Håkon Vold som har sendt oss infor-
mative glimt fra den driftige dugnads-
gjengen (les: styret) på menighets-
huset. 

Her ser du et bilde fra den nyoppus-
sede peisestua i kjelleren. Også "spei-
derrommet" og gangen har blitt pusset 
opp. Veggene har blitt lysere, gulvene 
har fått nytt belegg og det har blitt nye 
fi ne gardiner. Det driftige styret har 
selv stått for det meste av oppussin-
gen, på dugnad. 
- Vi håper at de som bruker rommene 
vil trives med fornyelsen, legger 
Håkon til. 

Vannlekkasje
Men ikke før har vi blitt oppdatert 
om et nyoppusset menighetshus, 
så tikker det inn en ny e-post til 
redaksjonen@gjerpen.no. Nærmere 
bestemt søndag 19. november:
"- Da søndagsskolen kom til 
Menighetshuset sto det vann på gul-
vene både oppe og nede. En kobling i 

oppvaskmaskinen på kjøkkenet gjorde 
at vannet fl øt over alt. Lederne på søn-
dagsskolen var raske til å fi nne stop-
pekran og til å få stengt vannet. Bjørn 
Erik Høgseth, Bjørn Solbakken og 
Håkon Vold kom raskt til. Bjørn Erik  
hentet vannsuger på brannstasjonen og 
etter noen timers arbeid var gulvene 
igjen tørre. Vannsugeren var effektiv, 
og barna på søndagsskolen fi kk en 
ekstra opplevelse med maskiner som 
dura i gangen.  Det vil nok være fuktig 
noen dager, men styret håper nå at det 
raskt vil tørke opp".                       ah

Gjerpen Menighetshus - til hverdag og fest

Utleie av Menighetshuset

Benytt våre trivelige lokaler til møter, 
fester, bursdager, konfi rmasjon mm. 
Priseks.: Peisestua m/ kjøkken kr. 700
Storsalen m/ kjøkken kr. 1100.
Prisene dekker renhold og oppvask.
Bestill huset hos: Grethe og Bjørn 
Solbakken, Telefon 35 59 01 69.

Peisestua på menighetshuset

Bjørn Erik Høgset og Bjørn Solbakken


