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Søndagsskolen
Starter opp igjen, 
søndag 9.september 
på Menighetshuset i 
Gjerpen. Tidpunktet 
er kl.11.15-12.00. 

Tar du ungene med til gudstjenesten 
kl.11.00, får barna følge av voksne 
bort til søndagsskolen. 

Babytrall
Gjerpen menighet starter opp babytrall 
på menighetshuset, mandag 15.okto-
ber, 11.00-12.30.
Babytrall ledes av musikkpedagog 
Judith Omland. Babytrall går over 6 
mandager i høst og koster kr.200.- for 
hele kurset. Nærmere opplysninger 
fås på Gjerpen menighetskontor, 
35506330 eller direkte til Judith 
Omland, 41456645.

Samtalegruppe
Vi har fl ere samtalegrupper i gang i 
menigheten. Stort sett samles vi en 
gang pr. måned og tema er søndagens 
tekst. Det starter med kveldsmat og 
litt sosial prat før vi gis oss i kast med 
teksten.
Er du interessert i å delta i en slik 
gruppe, kontakt soknepresten, 
91694741.

Gullkonfi rmantsamling
Søndag 21.oktober innbyr vil alle som 
var konfi rmanter i 1957 til gudstje-
neste i Gjerpen kirke.

Etter gudstjenesten blir det festmid-
dag på menighetshuset med god tid til 
samtale og mimring.
Skriftlig innbydelse vil bli sendt ut i 
god tid.

Til alle 4-åringene
Søndag 16.september innbyr vi til 
familiegudstjeneste alle 4-åringer som 
er døpt og tilhører Gjerpen menighet. 
Under gudstjenesten skal de få utdelt 
kirkeboka si. Sneltvedt Gospelkids 
skal synge. Etter gudstjenesten har vi 
kirkesaft og kaffe på kirkebakken.
NB! I forkant av gudstjenesten har vi 
en samling for 4-åringene m/foreldre i 
kirken, onsdag 12.september kl.17.00-
18.00. 

Hva skjer med menighetskontoret?
Det arbeides med å få til en fornyelse 
av menighetskontoret. I første omgang 
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tok vi sikte på å rehabilitere eksisteren-
de bygg, men den indre takhøyden gjør 
dette svært vanskelig for ikke å si umu-
lig. Det blir dessuten uforholdsmessig 
kostbart. Arkitekten har derfor lagt 
fram et forslag der vi tar ned det gamle 
bygget og fører opp et nytt med tilnær-
met samme størrelse og utforming slik 
det gamle var før krigen. Antikvariske 
myndigheter skal ha et ord med i laget 
og vi venter spent på deres vurdering. 

Jubileumsfeiring i Luksefjell
Vi nevnte sist at Luksefjell kapell er 
150 år, 3.november 2008.
Forberedelsene til jubiléet er i gang 
og komitéen har hatt sitt første møte. 
Der ble det bestemt å legge selve jubi-
leumsmarkeringen til forsommeren. 
Jubileumsgudstjenesten blir 8.juni 
kl.11.00. Biskop Olav Skjevesland har 
sagt ”ja” til å komme. Etter gudstjenes-
ten blir det middag og jubileumsfeiring 
på grendehuset. Jubileumskomitéen 
består av: Liv Jorånn Høgseth, leder, 
Eivind Berg, Gry Ballestad og sokne-
prest Thor Egil Abrahamsen.
Vi tar sikte på å gi ut et lite jubileums-
skrift. Dersom noen sitter på bilder 
eller annet stoff knyttet til kapellet, så 
ta kontakt med noen i komitéen eller ta kontakt med noen i komitéen eller 
kontakt menighetskontoret i Gjerpen.

”Når sjelen verker...”
har vi satt som tittel på høstens første 
temakveld i Gjerpen, torsdag 6. sep-
tember kl.19.00 på menighetshuset.
Psykiater Arne Austad vil tale om 
”psykisk smerte, sår som ikke vil gro, 

historier vi bærer på. Hvordan kan 
våre fellesskap gi rom for sårbarhet og 
følelser? Hvordan kan vi komme gjen-
nom smertefulle konfl ikter og vokse 
som enkeltmennesker og fellesskap?”
Det blir servert en enkel kveldsmat. 
Etter foredraget blir det tid til samtale 
og spørsmål. Møtet er åpent for alle.
Arne Austad er ansatt ved Sykehuset 
Telemark og har tidligere arbeidet på 
Modum Bad Nervesanatorium.

Møbler til våpenhuset
I forrige nummer skrev vi om planer 
for møblering av våpenhuset. Da vi ba 
om pengestøtte til disse møblene kom 
vi dessverre i skade for å oppgi feil 
gironummer. Eventuelle gaver kan sen-
des Gjerpen menighet, Håvundveien 
5, 3715 Skien. Rett gironummer skal 
være 2610.26.06174. Merk gjerne 
giroen med; ”Våpenhuset”. 

Kunngjøring:
GJERPEN PRESTEGJELDS 
LEGATFOND
Gjerpen prestegjelds legatfond yter 
støtte til diakonale og sosiale tjenester 
innen Gjerpen prestegjeld. 
Det kan også søkes om støtte til 
utsmykning av kirker og kirkemusikal-
ske aktiviteter. 
Kirkelige organer og organisasjoner 
kan søke. Unntaksvis kan det gis støtte 
til enkeltpersoner. 
Søknad sendes: Soknepresten i 
Gjerpen, Håvundveien 5, 3715 Skien. 
Søknadsfrist: 21.september 2007.


