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Kjell Skjærum
Neste nummer kommer ut i slutten av 
mai. Siste frist for innlevering av stoff 
er fredag er fredag er 9. mai. 
Send helst med bilder! 
Se også internett: www.gjerpen.no 

Økt gudstjenestedeltakelse på 
Vealøskapellet.
Vealøskapellet feiret i fjor sitt 50-årsju-
bileum. Styret i kapellet kan se tilbake 
på et godt jubileumsår. Oppslutningen 
om gudstjenestene viste en pen økning 
fra året før. I gjennomsnitt deltok 35 
personer ved hver gudstjeneste (da er 
jubileumsgudstjenesten holdt utenom).
Det ble gitt gaver til kapellet slik at 
driften kom ut med et lite overskudd på 
kr.7.514.-
I inneværende år blir det aktuelt å 
reparere en råteskade i østveggen. 
Dette blir en nokså omfattende repara-
sjon og en er usikker på kostnadene. 
I forbindelse med reparasjonen er det 
meningen å sette inn et stort vindu bak 
alteret slik at ”menigheten” får naturen 
og Vealøstoppen som ”altertavle”.
På årsmøtet 11. februar ble Bjørn Erik 
Høgseth valgt til formann for styret for 
Vealøskapellet.
Øvrige styremedlemmer er: Erik 
Borgestad, Torgunn Gurholt, Tor 

Mustvedt, Gunleik Lofthus og Ivar 
Mustvedt.

Skjærtorsdag
Gudstjenesten legges til kl.18.00 på 
Skjærtorsdag. Etter gudstjenesten er 
hele menigheten innbudt til kvelds-
mat på menighetshuset. Kveldsmat 
og gudstjeneste skjer i samarbeid med 
Normisjon i Gjerpen.

Flerkulturell gudstjeneste.
Merk deg søndag 30. mars. Da arran-
gerer vi fl erkulturell gudstjeneste i 
Gjerpen kirke kl.17.00. Vi får besøk 
av en gruppe fra KIA (Kristent 
Interkulturelt Arbeid) som vil fortelle 
om sitt arbeid blant innvandrere her 
i Skien. Vi har også vært så heldig å 
få med oss et friskt og fargerikt kor, 
”Messiah Blessing Choir”. Etter guds-
tjenesten innbys alle til kveldsmat på 
menighetshuset.

Utleie av Menighetshuset

Benytt våre trivelige lokaler til møter, 
fester, bursdager, konfi rmasjon mm. 
Priseks.: Peisestua m/ kjøkken kr. 700
Storsalen m/ kjøkken kr. 1100.
Prisene dekker renhold og oppvask.
Bestill huset hos: Grethe og Bjørn 
Solbakken, Telefon 35 59 01 69.


