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Kunngjøringer i 
kirken
Arrangementer i 
menigheten (møter, 
bibeltimer, misjons-
fester m. m.) som 

dere ønsker å få kunngjort i guds-
tjenesten, må sendes eller ringes inn 
til menighetskontoret senest torsdag 
formiddag. 

Fellesmøter i mars
Fellesmøtene i Gjerpen er i vinter lagt 
til uke 10; nærmere  bestemt til 6-9. 
mars. Fellesmøtene arrangeres i et 
samarbeid mellom Sneltvedt, Ås og 
Venstøp Normisjon, Gjerpen misjons-
menighet (Betel) og Gjerpen menig-
het.

Menighetens årsfest
Vi minner allerede nå om menighetens 
årsfest som i vår blir lagt til søndag 6. 
april.
I år vil ikke årsmeldingene bli lest opp 
som vanlig. Vi legger ut årsmeldinge-
ne i kirken søndagen før årsfesten og 
regner med at folk har lest meldingene 
på forhånd.
Vi åpner derimot for samtale og 
spørsmål. Denne gange vil vi åpne for 
debatt og samtale om fremtidsplaner 
for menigheten. Det gjelder opprusting 
av kontorbygget. Det gjelder diakoni- 
og barne- og ungdomsarbeid.

Giro i menighetsbladet
Vi har lagt inn en giro i dette menig-
hetsbladet. Denne gangen går innbe-
talingene til menighetsbladet. Vi har 
store utgifter til trykking av bladet og 
håper at mange vil bruke giroblanket-
ten. Dersom 500 lesere gir kr.100.- pr. 
år til bladet vil alle våre økonomiske 
sorger være slukt. Mer skal det ikke til 
for å komme i balanse. Hjertelig takk!

Babytrall fortsetter i Gjerpen
Vi hadde togrupper med ”babytrall” 
i høst. Erfaringen er så god at vi har 
tenkt å starte opp igjen like over 
nyttår. De som er interessert i å bli 
med kan kontakte Gjerpen menighet, 
tlf. 3550640 eller direkte til leder for 
babytrall tlf. 41 45 66 45. 
Det koster kr.200.- for 6 ganger og 
samlingene er lagt til mandag formid-
dag på Gjerpen menighetshus.
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Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i slutten av 
januar. 
Frist for innlevering av stoff er fredag Frist for innlevering av stoff er fredag Frist for innlevering av stoff er
11. januar 2008. 
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 


