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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. 

Forbønnsgudstjeneste i Gjerpen.
Tirsdag 5. februar kl. 19.00 innbyr vi 
igjen til forbønnsgudstjeneste i kirken.
Det blir en time med stillhet og bønn. 
Vi åpner for personlig forbønn framme 
ved alterringen.
Gudstjenesten avsluttes med nattverd.

Åpen kirke
Hver første mandag i måneden kl. 20-
21 er det "åpen kirke" i Gjerpen kirke. 
Alle er velkommen til en time med 
stillhet og høytlesning fra bibelen.

Menighetens årsfest
Menighetens årsfest er i år lagt til  
søndag 6. april, kl.17.00 på menighets-
huset.
Gla’sang synger. Det blir innledning 
til samtale om dåpsopplæringen i 
menigheten.
Hva innebærer det nye KRL-faget i 
skolen? Hvordan erstatte den opplæ-
ringen som skolen tidligere ga? 
Saker som en ønsker å ta opp på års-
møtet kan meldes menighetsrådets 

leder, Astrid Flatin, i god tid før års-
møtet. Tlf.355 20 906.
I år er det ikke meningen å lese opp 
årsmeldingene. Vi legger dem ut i kir-
ken søndagen før årsfesten og regner 
med at folk har lest meldingene på for-
hånd. Se også baksiden av bladet.

Resultat av høstmarkedet 2007
Også sist høst ble det en fi n markeds-
dag. Været ble fi nt, mange bidro med 
bakervarer og andre ting til markedet, 
og mange møtte opp på dagen og opp-
levde fellesskapet - og kjøpte ting.
Nettoinntekten i år ble på kr 
25.745,90.
Hjertelig takk for denne kjærkomne 
støtte til diakonien i Gjerpen menig-
het!

Ny ukedag for formiddagstreffene!Ny ukedag for formiddagstreffene!Ny uked
Denne våren bytter formiddagstref-
fene ukedag. Fra nå av er det formid-
dagstreff på TIRSDAGER i Gjerpen 
menighetshus. Se oversikt over datoer 
denne våren på side 13.

Diakonigudstjeneste søndag 20. april
Merk datoen for semesterets diakoni-
gudstjeneste: 20. april. Det kommer 
mer informasjon i neste nummer.

Eldregudstjeneste med kveldsmat
Onsdag 22. mai kl 16.30 arr. diakonien 
Eldregudstjeneste i Gjerpen kirke.
Mer detaljert  beskrivelse av opplegget 
i et senere nr av bladet.

Oppslagstavla
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Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i midten av 
mars (før påske). 
Siste frist for innlevering av stoff er
fredag 29. februar. februar. februar
Send helst med bilder! 

Se også internett: www.gjerpen.no 

Fasteaksjonen tirsdag 11.mars
Aksjonens tema i år er: Fra drøm til 
virkelighet. Det settes fokus på men-
nesker som lever i skyggen av krig 
og terror. Som tidligere år er det årets 
konfi rmanter med foreldre som spesielt 
engasjeres. Se fyldig omtale av aksjo-
nen på side 8 og 9.

Bønnetjenesten i Gjerpen
Vi har fl ere ganger fått meldinger om 
at bønnetjenesten i menigheten er til 
hjelp og velsignelse for mange.
Hver tirsdag kl.15.30-16.00 er det bønn 
på menighetskontoret i Håvundveien 3 
(gamle forpakterboligen). Samlingene 
er åpne for alle. 

Vi minner også 
om bønne-kruk-
ken som er satt 
opp i våpen-
huset i kirken. 
Bønnelapper 
som blir lagt i 
denne blir tatt 
med til bønne-
samlingen på 
tirsdagen.
Dersom noen ønsker å bli fast knyttet 
til bønnenettverket, så ta kontakt med til bønnenettverket, så ta kontakt med 
menighetskontoret.

Bønnetjenesten i Gjerpen menighet 
fungerer slik at alle som ønsker at vi 
skal be for dem, tar kontakt med en 
av prestene våre, eller legger en lapp i 
"bønnekrukka" i kirken. Dersom man 
ønsker det, kan dette skje anonymt. 

Bønneønsket blir sendt til alle i bønne-
tjenesten, som så tar med dette emnet i 
sine bønner. 
Hele bønnenettverket samles gjerne 
et par ganger i året, og ellers sitter vi 
hjemme når vi ber for menigheten og 
for dem som ønsker forbønn.
                        
Tenk etter om dette er noe du vil være 
med i. Ta kontakt med menighetskon-
toret, hvis du kan tenke deg å bli med 
på dette. Du er hjertelig velkommen! 
Vi trenger deg!


