
13Godt nytt for Gjerpen

Menighetens misjonsdag.
1. pinsedag, 11. mai, står i misjo-
nens tegn. Vi får besøk fra Det nor-
ske misjonsselskap denne dagen 
og legger opp til gudstjeneste med 
nattverd og innslag om misjon. 
Gjerpen menighet støtter som kjent 
et diakonalt prosjekt på Antsirabe på 
Madagaskar. Offeret denne søndagen 
går til dette prosjektet.

Babytrall.
Babytrall i Gjerpen har vært en stor 
suksess. I disse dager avsluttes to 
gruppe, hver med ca. 12 barn. Nytt 
babytrall starter opp igjen mandag 9. 
mars. Ring 41 45 66 45 for påmel-
ding eller orientering

Menighetsweeken til høsten.
Vi planlegger menighetsweekend 
til Fjordglimt i Bamble, lørdag til  
søndag,  6. og 7. september. Nå er vi 
ute etter villige hender som har lyst 
til å bli med i planlegging og gjen-
nomføring av weekenden. Har du lyst 
til å gi oss en håndstrekning, så ring 
91694741. 

Eldregudstjeneste med kveldsmat 
på menighetshuset.
Tirsdag 20. mai kl 16.30 arr.ange-
rer diakonien Eldregudstjeneste i 
Gjerpen kirke. Gudstjenesten blir ved 
sokneprest og diakon, og vi håper å få 
med Aas Musikkforening.

Bønnerommet
på menighetskontoret er åpent hver 
tirsdag kl.15.30-16.00. 

OppslagstavlaOppslagstavla (forts.) Trekning i Diakoniens Skrapelotteri 
høsten 2007:
  1. Hotellweekend for 2, Astrid Flatin
  2. Veggteppe, Birger Venheim
  5. Bilpakke Sandefj./Str.stad, Per Arne Solvang
  7. Gavekort fra Milba, Solveig E. Bru Olsen
10. Gavekort fra Meny, Marit Tufte
11. Fotpleie hos I. D. Lauritsen, Hedvik Hågan
12. Keramikkbilde J.P. Bratsberg, 
      Ragnar Bjerketvedt
14. G.kort gullsmed Christoffersen, Helga Gulset
15. Gavekort Hoels Hageland, Birger Venheim
16. Tegning av K Christensen  
17. Hårvippe, Ranveig Moe
24. Bilvask på Texaco, Astrid Flatin
26. Bilvask på Texaco, Anna E. Anmarkrud
27. Bilvask på Texaco, Sverre Olsen
Lotteriet gav oss  en nettoinntekt på kr 26 395,-. 
Hjertelig takk til alle loddkjøpere!

Fasteaksjonen tirsdag 11.mars
Aksjonens tema i år er: Fra drøm til virke-
lighet, med fokus på mennesker som lever 
i skyggen av krig og terror. Som tidligere 
år er det årets konfi rmanter med foreldre 
som spesielt engasjeres. 
Ta godt imot bøssebærerne!

Diakonigudstjeneste – ny dato!
Diakonigudstjenesten som var annonsert 
i forrige nr av ”Godt nytt” blir ikke 20.04, 
men søndag 06.04. Gudstjenesten blir ved 
sokneprest Abrahamsen og diakon Evensen. 
Mannskoret fra Hauges Minde, og 
medlemmer fra diakoniutvalget deltar.

Åpen kirke.
Vi minner om åpen kirken, hver første 
mandag i måneden kl.20.00-21.00. 
Stillhet og resitasjon (lesing fra Bibelen)


