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Luksefjell kapell blir 
150 år i 2008
Luksefjell kapell 
kan snart jubilére. 
3.november 1858 ble 
kapellet innviet og til 

neste år skal vi markere jubiléet. Dato 
for jubileumsmarkeringen er ennå ikke 
fastsatt. Menighetsrådet vil oppnevne 
en jubileumskomité som skal forbe-
rede markeringen. Biskopen vil bli 
innbudt.

Menighetstur til Vealøs, 29.april
Søndag 29.april er det konfi rmasjon 
i Gjerpen kirke. Av erfaring vet vi at 
kirken blir fylt opp av konfi rmanter, 
foreldre, familie og gjester. Vi vet at 
mange faste kirkegjengere holder seg 
borte denne dagen. Vi tror ikke det 
trenger å være slik, men om du tenker 
slik, så har vi et alternativt gudstje-
nestetilbud denne dagen: Menigheten 
har tatt ansvar for gudstjenesten på 
Vealøskapellet denne søndagen. Det 
blir et opplegg som skulle passe for 
store og små med bl.a. grilling. For 
de fl este vil det være greiest å gå opp 
fra Lensmannssetra. Beregn en snau fra Lensmannssetra. Beregn en snau 
time på veien, litt mer med små barn. 
Gudstjenesten begynner kl. 12.00.

Påskeverksted for barn og voksne
Lørdag før palmesøndag, 31.mars, 
innbyr vi barn og unge til påskeverk-
sted i peisestua på menighetshuset. 
Vi starter opp ved 11-tiden og holder 
på et par timer. Vi maler egg og andre 

dekorasjoner. Vi vil også prøve å lage 
et ”påskelandskap” med kors og grav, 
Jesus og folkemasse. Får vi det til, vil 
vi bruke noe som dekorasjon i kirken.

Kveldsmat på skjærtorsdag
Skjærtordag kveld innbyr vi til 
kveldsmåltid på menighetshuset etter 
gudstjenesten. Gudstjenesten og 
kveldsmåltidet skjer i samarbeid med 
Normisjon.

Madagaskarturen fulltegnet
Turen til Madagaskar, 11-26.april er 
praktisk talt fulltegnet. Gruppen blir 
på 18-20 personer, akkurat mange nok 
til å fylle minibussen vi skal bruke på 
Madagaskjar. Det blir deltakere både 
fra Gjerpen og andre menigheter her i 
området pluss et par fra Vestfold. 
Solveig Sollie og Gudrun Holst 
Eriksen har vært lokale pådrivere og 
lagt ned et stort arbeid for å få i stand 
turen.

Det blir 3 konfi rmasjonsgudstjenester 
i Gjerpen kirke denne våren!
Vi har 75 konfi rmanter i år, et stort 
kull med andre ord. Av den grunn er 
det satt opp to konfi rmasjonsgudstje-det satt opp to konfi rmasjonsgudstje-
nester den 29.april; kl.10.30 og 12.30. 
Den tredje konfi rmasjonsgudstjenes-
ten er 6.mai kl.11.00. Siden vi har tre 
gudstjenester regner vi med at det blir 
plass til alle som ønsker seg til kirke.
I Valebø kirke er det konfi rmasjons-
gudstjeneste søndag 13. mai.
Se oversikt over konfi rmantene på 
side 14.

Oppslagstavla
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Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i 
månedsskiftet mai/juni (vi håper de 
fl este får bladet før pinse). 
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 11. mai. 
Send helst med bilder! 
Se også internett: www.gjerpen.no 

Formiddagstreffene
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 formiddagstid. 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 åre-
salg. Opplegget før pausen kan variere, 
men etter pausen er det som oftest en 
kort andakt. 
På formiddagstreffene kan du møte 
mennesker du kjenner - og kanskje få 
nye venner! 
Treffene holdes på Gjerpen menighets-
hus 3. eller 4. hver onsdag.

Eldregudstjeneste med kveldsmat
Onsdag 23. mai kl 16.30 arrangerer 
Diakonien eldregudstjeneste i Gjerpen 
kirke.
Gudstjenesten blir ved sokneprest og 
diakon, og det blir nattverd. Også i år 
deltar Aas musikkforening, og det blir 
kveldsmat på Menighetshuset etterpå 
- ca kl 18.00.
Det vil bli organisert skyss/transport-
hjelp både for beboere på sykehjem-
met, og for beboere i distriktet.   

"FN-konsert" i kirken 14. april
Lørdag 14. april kl 17.00 arrangerer 
Skien og Porsgrunn Soroptimistklubb 
konsert med koret Canto Libre og 
Bratsberg Amt Jazzorkester. 
Inntekten går til et daghjem for psykisk 
utviklingshemmede barn i Moldova. 

Forbønnssamling hver tirsdag
Du så kanskje bildet fra det nye bøn-
nerommet vårt i forrige nummer av nerommet vårt i forrige nummer av nerommet vårt
menighetsbladet? Vi minner om at 
menigheten nå har "åpent bønnerom" 
hver tirsdag kl. 15.30. Alle er hjertelig 
velkommen til å bli med på en stund 
med stillhet, bønn og ettertanke. 
Bønnerommet ligger i 2. etasje, over 
menighetskontoret ved prestegården.
Hvis du har bønneemner som du 
ønsker skal bli tatt opp av forbønnstje-
nesten, kan du gjerne legge en lapp i 
bønnekrukka som nå er plassert innen-
for inngangen i kirken.


