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Vi fl ytter dåpen i 
gudstjesten.
Menighetsrådet 
har gjort vedtatt en 
forsøksordning der 
vi fl ytter dåpen fra 

siste til første del av gudstjenesten. 
Det betyr at dåpsfølget kommer inn 
i kirken under preludiet eller første 
salme og blir sittende i kirken under 
hele gudstjenesten. Dersom barna blir 
urolige kan foreldrene ta dem med ut i 
dåpssakristiet.
Vi ønsker reaksjon på nyordningen når 
vi har fått se hvordan den fungerer.

Trekning i diakoniens Skrapelotteri Trekning i diakoniens Skrapelotteri Trekning i d
Salgstiden var fra 01.06 – 01.11.2006, 
og  de som vi vet har vært heldige er 
følgende:

1. Hotellweekend: Kari Oterholt
2. Bilpakke Larvik/Hirtshals: Kirsten 
Reiersen
3.Bilde av Kåre Kristensen: Thor E. 
Abrahamsen
6. Bilde av Kåre Kristensen: Hilde 
Sverdsten
8. Bolle og treskrin: Inger Marie Grini
9. Elgspekepølse: Torgunn Gurholt
13. Elgspekepølse: Rudt Dahl
14. Gavekort fra Olaf Eng: Brit 
Kvernes
17. Fruktkurv:Dagrunn Zetterstrøm
18. Bilvask-Texaco: Kirsti Sørbø
22. Kake fra ”Aunt Mabel”: Signe Lill 
Refsdal

Lotteriet gav oss en inntekt på   kr 
34.950,-
Alle lodd er ikke solgt, men dersom 
noen har ventet med å levere inn et 
vinnerlodd ber vi om at det gjøres sna-
rest. Uavhentede gevinster tilfaller 
lotteriet etter 01.02.2007.

Høstmarkedet lørdag 21.10.
Det begynner å bli en stund siden 
høstmarkedet, i oktober 2006. Det 
ble ”et godt og tjenlig vær” på mar-
kedsdagen. Mange bidro med både 
bakervarer og andre ting til markedet, 
og mange møtte opp på selve dagen 
og deltok i det sosiale fellesskapet. 
Nettoinntekten av salget ble ca kr  
27.000,-. 

Fasteaksjonen 2007:  
FORGLEMMEGEI!
I år arrangeres denne aksjonen tirsdag 
27. mars, og fokuset settes på men-
nesker som lever i kriser som omver-
denen overser. Det fi nnes altfor mange 
som lever i en vedvarende krise uten 
mulighet til å skape en trygg fremtid 
for seg og sine. Aksjonen organiseres 
også i år av kapellan Lindebø, og gjen-
nomføres ved hjelp av konfi rmantene. 
Konfi rmantene er bøssebærere, og 
konfi rmantforeldre bidrar med skyss.
Støtt opp om denne viktige innsam-
linga, og ta vel imot bøssebærerne!

Oppslagstavla
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Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i begyn-
nelsen av april (før påske). 
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 24. mars. 
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 

Formiddagstreffene - for deg !
Formiddagstreffene er ett av menighe-
tens diakonale tiltak.
Disse samlingene er ikke ment å være 
bare for eldre, fl ittige 
kirkegjengere. Nei, samlingene er et 
tilbud for alle voksne som
ikke er bundet til en jobb på formid-
dagstid. Treffene er ikke minst et 
tilbud til mennesker som er mye alene, 
og som trenger å komme ut i en 
sosial sammenheng. Treffene begynner 
kl 10.30 og skal være ferdig senest 
kl 12.30.
Opplegget består av variert allsang, og 
oftest sang av et kor eller en gruppe. 
Vi har
alltid en pause med kaffe og åresalg. 
Opplegget før pausen kan variere, men 
etter pausen er det som oftest en kort 
andakt. Tilbakemeldingene er positive.
På formiddagstreffene kan du sikkert 
møte mennesker du kjenner - og kan-
skje få nye venner! 
Treffene holdes på Gjerpen menighets-
hus 3. eller 4. hver onsdag.

Diakonigudstjeneste søndag 28.01
Denne søndagen settes det igjen fokus 
på den diakonale omsorg.
Gjerpen gla`sang deltar på gudstjenes-Gjerpen gla`sang deltar på gudstjenes-
ten, og det tas opp offer til menighe-
tens diakoniarbeid

Husk også menighetens årlige
MISJONSFEST
på menighetshuset søndag 28. januar
kl. 18.00

Thore Elverhøy har sluttet 
som kirketjener.
Etter et par år som kirketjener i 
Gjerpen, har Thore Elverhøy nå gått 
over i ny tjeneste ved Nenset kirke. Vi 
kommer til å savne Thore som har gjort 
en fl ott jobb her i Gjerpen, ikke minst 
på kirkegården. På stabsafesten 19. 
januar ble Thore takket for tjenesten og 
overrakt gave fra menighet og stab. 

Som ny kirketjener er ansatt Nils 
Harald Oredalen. 

Astrid Flatin overrekker en 
avskjedsgave til Thore Elverhøy
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Bønnetjeneste i Gjerpen
I høst har vi innredet et lite bønnerom 
eller bønnekapell i 2.etasje på menig-
hetskontoret.

Bønnerommet er åpent i kontorets 
åpningstid og vi ønsker menigheten 
velkommen til en stille stund og et 
stille rom.

Hver tirsdag kl.15.30-16.00 vil vi ha 
en fast bønnehalvtime. Da vil det som 
regel alltid være folk her. Møt gjerne 
opp til bønnefellesskapet på menig-
hetskontoret.

Kari Krogsrud og Ingjerd Jarin er med 
i forbønnstjenesten i menigheten. Her 
fotografert i det nye bønnekapellet.

Babytrall i gang i Gjerpen
Judith Omalnd startet i høst opp baby-
trall i Gjerpen. Det ble en gruppe med 
4 barn i første omgang. Gruppen har 
holdt til på menighetshuset på manda-
ger.
Gruppen avsluttes nå i vinter, men vi 
håper å kunne gå ut med et tilbud igjen 
til høsten. Det er ønskelig å få til en 
gruppe også på Venstøp bedehus.

Bønnekrukke i kirken.
Det er satt opp en bønnekrukke like 
ved inngangsdøren i kirken. Når en 
kommer til kirken kan en skive bøn-
neønskene på en lapp og putte lappen i 
krukka. Bønnelappene blir tatt med til 
bønnehalvtimen på tirsdager i det nye 
bønnerommet på menighetskontoret. 
Dersom en ønsker 
at bønneønsket 
skal tas med i for-
bønnen i gudstje-
nesten, skriver en 
dette på lappen. 

OppslagstavlaOppslagstavla
(forts. fra side 7)

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:
www.kirkens-sos.no

Judith og noen av barna

Den nye bønne-
krukka i kirken


