
6 Godt nytt for Gjerpen

Sprudlende 
sangglede på 
misjonsfesten 
i januar
Menighetens mis-

jonsfest ble avviklet søndag 27. januar. 
Det ble en samling til stor inspirasjon 
der Madagaskar sto i sentrum. To unge 
gutter fra Madagaskar bidro med sang 
og vitnesbyrd.

Gasserne har lange navn.Gasserne har lange navn.
Gutten til høyre heter Rakotondrainy 
Richard Andre og gutten til venstre 
heter Randrianandrasana Bruno Jacky. 
De er i Norge som fredskorpsdeltakere 
fra Madagaskar og har sitt arbeid på 
DELK sin skole i Tønsberg.
De er begge utdannet lærere og 
har undervist lærerstudenter på 
Madagaskar.

Store gaver til menigheten.
I 2007 mottok Gjerpen menighet to 
større pengegaver på kr. 20.000.- og 
kr.80.000.- Menighetsrådet har ved-
tatt å sette av gaven på kr. 80.000.- til 
fremtidig lønn for barne- og ungdoms-
arbeider som vi arbeider med å få til-
satt i en mindre stilling.

”Brakkeskole” bak kirken?
Gjerpen skole skal bygge nytt. Det 
sysles med planer om å anlegge en 
midlertidig ”brakkeskole” nord for 
parkeringsplassen ved kirken. I skri-
vende øyeblikk vet vi ikke hva det blir 
til, men dersom planene blir satt ut i 
livet vil menighetens som motytelse 
får asfaltert og utvidet parkeringsplas-
sen, noe det er et stort behov for.

Jubielumsfeiring i Luksefjell.
Programmet for jubileumsfeiringen i 
Luksefjell kapell, søndag 8. juni er i 
store trekk klart.
Kl.11.00 blir det jubileumsguds-
tjeneste i kirken der biskop Olav 
Skjevesland taler. 
Etter gudstjenesten går vi bort til gren-Etter gudstjenesten går vi bort til gren-
dehuset der det serveres elgsuppe, kaf-
fe og kaker. Her blir det også anled-
ning til hilsener og det legges opp til 
aktiviteter for barna.
Valebø bygdekor og Gla’sang fra 
Gjerpen deltar under jubileumsfeirin-
gen. Det arbeides med å få gitt ut et 
lite skrift i forbindelse med 150-års-
markeringen. 

Oppslagstavla

De gassiske lærerne Bruno Jacky (tv) 
og Richard Andre sang og vitnet på 
misjonsfesten i Gjerpen menighetshus


