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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


