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Årets gullkonfi rmanter i Valebø

I år var det tre gullkonfi rmanter i 
Valebø. De sto til konfi rmasjon 1.sep-
tember 1957 og er fra venstre:
Marie Brenne, Kjersti Berge og Else 
Marie Vale. Alle er bosatt i Valebø.

Menighetsring nr. 2

Dette bildet uteble dessverre da vi 
omtalte "menighetsring nr. 2" i menig-
hetsbladet tidligere i år. Men her ser du 
altså endelig den glade gjengen samlet 
til møte (fra venstre): Berit Tobiassen, 
Solbjørg Grimsrud, Marna Antonisen, 
Magnhild Søndbø, Gunvor Skifjell og 
Ragnhild Roligheten. Anna Kløverød 
var ikke til stede da bildet ble tatt.

Søndag 16.september 
var en stor kirkedag 
for mange 4-åringer i 
Gjerpen. Under guds-
tjenesten fi kk de utdelt 
”Kirkeboka”. Et par 
dager i forveien møtte 

noen av 4-åringen opp i kirka for å bli 
litt kjent med presten og for å øve litt 
på sangene til gudstjenesten.

Kirkemiddag
Søndag 30. september innbød diakoni-
utvalget i Gjerpen til kirkemiddag på 
menighetshuset etter gudstjenesten. De 
fl este hastet hjem til sine egne kjøtt-
gryter, men et tyvetalls kirkegjengere 
takket ja til tilbudet om lapskaus, iska-
ke og kaffe. Takk til diakoniutvalget 
for et fl ott initiativ.

Oppslagstavla
Kirkebok til 4-åringerKirkebok til 4-åringerK
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Slekters gang (forts. fra side 15)Slekters gang (forts. fra side 15)Slekters gang

Vigde i Gjerpen
 Bianca Schillinger og Stian Nikman 
Anette Oterholt og Trond Vegard  
       Bergsland
Ane Fadnes og Morten Bratsberg
Anette Stulen og Lasse A. Ellingsen
Elin Berulfsen og Tommy Sannes
Hilde Irene Reiersen og Ole Ivar
     Slemmelid
Nina Harboe Jensen og Vebjørn
     Søndersrød

Oppslagstavla (forts. fra forrige side)

Vil du prøve deg som 
søndagsskolelærer?
Det meldes at Søndagsskolen i menig-
hetshuset "henger i en tynn tråd” på 
grunn av mangel på ledere dette året.
Kunne du tenke deg å bidra én eller 
fl ere søndager i løpet av vinteren? 
Ta kontakt med menighetskontoret!

Leirer på Norsjø Ungdomssenter
12.-14. okt.  Bowlingleir  5.-7. klasse
  2.-  4. nov. Bowlingleir, fra 8. klasse
16.-18.nov. ”Liten og stor”-weekend 
Fra 0-1.klasse
23.-25. nov. Juleverksted. 2.-4. klasse
Påmelding og program: Misjonssam-
bandet, 3717 Skien. Tlf.35 52 42 45  
E-post: telemark@nlm.no

TV-aksjonen "Sammen for barn"
Det meldes også at det går litt tregt 
med verving av bøssebærere i Gjer-
pensområdet. Det kan vi ikke være 
bekjent av!

De som kan tenke seg å gå med inn-
samlingsbøsse under TV-aksjonen, kan 
kontakte bykoordinator Siv Kristin
Klem på mobiltelefon: 986 47 997 
eller e-post: grenland@tvaksjonen.no. 
Se også: www.sammenforbarn.no

Jubileumskomité i LuksefjellJubileumskomité i LuksefjellJ

Komitéen som skal forberede 150-års-
jubiléet for Lukesefjell kapell, 8. juni 
2008, har allerede kommet godt i gang 
med arbeidet. Her er de samlet utenfor 
kirken. Fra v. Gry Ballestad, Thor Egil 
Abrahamsen, Liv Jorånn Høgseth og 
Eivind Berg.

Babytrall
Det har vært god påmelding til Baby-
trall i høst. To grupper starter opp på 
menighetshuset, mandag 16.oktober.Godt Nytt for GJERPEN
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Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i begyn-
nelsen av desember. 
Frist for innlevering av stoff er fredag Frist for innlevering av stoff er fredag Frist for innlevering av stoff er
23. november. mber. mber
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 


