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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.

Oppslagstavla

Godt Nytt for GJERPEN
Håvundvegen 5, 3715 Skien

E-post: redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Asgeir Høgli
Redaksjon: Thor Egil Abrahamsen 
  Nils Terje Sneltvedt

Kjell Skjærum
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Menighetens misjonsfest
er lagt til søndag 27.januar kl.18.00 
på menighetshuset. Vi får besøk av 
Rolf Eknes som har vært misjonær for 
Madagaskar. Dessuten kommer det to 
gassiske menn som synger, vitner og 
forteler fra sitt hjemland. Kveldsmat. 
Alle er velkommen.

6-åringene til kirke
Til familiegudstjenesten på 
Fastelavenssøndag, 3. februar, inn-
byr vi spesielt alle som fyller 6 år. 
Menigheten deler ut ei bok til all 6-
åringene som kommer til kirken denne 
søndagen. Boka heter ”Tre i et tre” og 
er skrevet spesielt for denne alders-
gruppen. Så derfor; dere som har 6-rin-
ger i huset; sett av denne søndagen til 
et kirkebesøk.

Ny mailadresse til Gjerpen menighet.
Den nye mailadressen er:
gjerpen.menighet@skien.kommune.no
Den vil for fremtiden også stå oppført 
under spalten ”Viktige telefoner.”

Resultat av høstmarkedet i oktober
Også i år ble det en fi n markedsdag. Også i år ble det en fi n markedsdag. 
Været var fi nt, mange bidro med bake-
varer og annet til markedet. Mange 
var det også som møtte opp denne lør-
dagen og fi kk oppleve fellesskap - og 
gjøre gode kjøp.
Nettoinntekten i år ble på kr 25 745,90.
Hjertelig takk for denne kjærkomne 
støtte til diakonien i Gjerpen menighet!

Takk til Gjerpen kammerkor!
Organist Kjell sender menighetsbladet 
"en trist nyhet", nemlig meldingen om 
at Gjerpen kammerkor nå går over 
i historien, etter å ha slitt med både 
sviktende rekruttering og begrenset 
oppslutning rundt arrangementene en 
stund. Kjell ønsker gjennom menig-
hetsbladet "å uttrykke en hjertelig takk 
til hver enkelt sanger som har gitt av 
sin fritid og beriket menigheten med 
vakker sang både nå og tidligere!" 

Men KjellMen KjellMen K  forsikrer at selv om Gjerpen  forsikrer at selv om Gjerpen  forsikrer
Kammerkor nå har avsluttet sin virk-
somhet, vil det fortsatt bli både vokal 
og instrumental kirkemusikk i det vak-
re kirkerommet vårt også i fremtiden. 

Romjulskonsert 
i Gjerpen kirke lørdag 29. desember
”Våre” unge musikere er hjemme 
i julen og gir også i år av sitt over-
skudd!

I skrivende stund er ikke programmet 
helt klart, men det blir mye vakker 
sang og instrumentalmusikk. 
Solister denne gang er 

Kari Lise Høgseth, sang, 
Brynjar Bilsbak, fi olin og 
Anna Carlsen, cello.

Konserten begynner kl 1900. 

            Vel møtt!
       Kjell mf


