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Borgestad kirke, 
100 år
Søndag 3.juli blir det 
stor festgudstjeneste 
i Borgestad for å 
markere at kirken i år 

fyller 100 år. Biskop Olav Skjevesland 
taler ved gudstjenesten. 
Det var Gunnar Knutsen som i sin tid 
fi kk reist kirken. Han hadde midler og 
syn for kirkesaken. Det var dessuten 
et sterkt ønske fra hans datter, Gudrun, 
som døde ganske ung av tuberkulose. 
Den dag i dag henger det et stort bilde 
i sakristiet av Gudrun på sykeseng.
I anledning jubiléet er kirken blitt pus-
set opp både utvendig og innvendig.

Vi gratulerer Borgestad menighet med 
jubiléet og oppfordrer alle i Gjerpen til 
å delta i gudstjenesten. Vi legger vår 
egen gudstjeneste til kvelden denne 
søndagen.
     
     
   

    

     
     
  

Luksefjell kapell planlegger jubileum 
Gjerpen menighetsråd har oppnevnt en 
komité som skal forberede 150-årsfei-
ringen av Luksefjell kapell. 3. novem-
ber er selve jubileumsdagen, men mye 
taler for at vi bør markere jubiléet en 
sommersøndag. Komitéen består av: 
Gry Ballestad, Liv Jorånn Høgseth, 
...og soknepresten.

Kirkekaffe på Sneltvedt
I sommerhalvåret, mai-september, har 
vi kaffe, saft og kjeks hver søndag på 
kirkebakken.
Søndag 24.juni gjør vi litt mer utav 
det. Da ønsker Astrid og Geir Flatin 
oss velkomne til kirkekaffe hjemme 
hos seg etter gudstjenesten i kirken. Vi 
tar et lite forbehold om været.

Anonym gave til Gjerpen menighet
Gjerpen menighet mottok i vinter en 
anomym gave på kr.80.000.- Det var 
ikke knyttet noen betingelser til gaven. 
Menighetsrådet har vedtatt å øremerke 
midlene til lønn til barne- og ung-
domsarbeider.
Menighetsrådet vil på denne måten få 
takke for gaven!

Planer om ”babytrall” til høsten.
I vinter arrangerte vi babytrall på 
Menighetshuset for de minste barna. 
Judith Omland var ansvarlig for opp-
legget og vi har fått gode tilbakemel-
dinger. Dette semesteret har Judith hatt 
fødselspermisjon. Vi har vært i kontakt 
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med Judith og vil gjerne engasjere hen-
ne på nytt fra høsten av. Denne gangen 
vil vi sette deltakeravgiften til kr.200.-. 
Med en så lav pris regner vi med at det 
vil melde seg mange til babytrall. Vi 
kommer tilbake med mer informasjon 
i neste menighetsblad som kommer i 
august/september.

Kirkekaffe på Valebø
Det har etter hvert blitt en tradisjon i 
Valebø med ettermiddagsgudstjeneste 
og kirkekaffe en søndag i juli. I år blir 
det 15. juli. Vi håper både fastboende 
og tilreisende vil fi nne veien til kirken 
denne ettermiddagen. 
Billedtekst: Det er alltid trivelig å slå 
av en prat på kirkebakken etter guds-
tjenesten.tjenesten.

Trim med menighetsbladet!Trim med menighetsbladet!T
Gjerpen menighet er delt opp i over 
40 ruter med hvert sitt "bladbud". Nå 
har en av "rutene" blitt ledig, og hvis 
du kan tenke deg en liten trimtur ca. 
annenhver måned for å dele ut "Godt 
Nytt for Gjerpen" i postkassene innen-

for et begrenset område, er det fi nt hvis 
du tar kontakt med menighetskontoret.

Vi trenger møbler til våpenhuset!
Våpenhuset er det første som 
møter oss når vi kommer til kirken. 
Menighetsrådet har lenge ønsket å få 
en mer hensiktsmessig møblering av 
våpenhuset som står i stil med resten 
av bygget.
Nå har biskop og riksantikvar godkjent 
tegninger til nye møbler. 
På nordveggen, den vi ser mot når vi 
kommer inn døren, vil vi plassere et 
smalt bord til blomster og lys. Over 
dette vil vi henge det glassmaleriet 
som ble skadet og restaurert under 
brannen.
På veggen til venstre, under vinduet, 
vil vi plassere et lengre bord eller benk 
med en smal tavle over. Her vil det bli 
plass for oppslag, kunngjøringen, bro-
sjyrer, menighetsblad og annet infor-
masjonsmateriale. 
Møblene skal lages i eik og brunbeises. 
Utgiftene vil komme på noe i overkant 
av 30.000.- kroner. Vi er så frimodige 
at vi oppfordrer leserne til å hjelpe oss 
med å innrede våpenhuset. 
Bidrag kan sendes til giro 
2610.26.06175, Gjerpen menighet, 2610.26.06175, Gjerpen menighet, 
Håvundveien 5, 3715 Skien.
Merk gjerne talongen: ”Våpenhus”. 
På forhånd takk.

               God sommer !


