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Fellesgudstjenester 
for Gjerpen og 
Borgestad i juli
Prestene og de andre 
ansatte i kirken tren-
ger ferie. For å få det 

til, må Gjerpen og Borgestad også i 
sommer ha 4 fellesgudstjenester i juli. 
6. og 20. juli legges gudstjenesten til 
Gjerpen og 13. og 27. juli legges guds-
tjenesten til Borgestad. Alle søndagene 
begynner gudstjenestene kl.11.00.

Kirkekaffe i Valebø
Søndag 13. juli begynner gudstjenes-
ten i Valebø kl.17.00. 
Etter gudstjenesten samles vi til kir-
kekaffe på kirkebakken. Bygdefolk, 
feriegjester og tilreisende har ofte fun-
net veien til denne sommergudstjenes-
ten. Slik håper vi også det blir i år.

Konfi rmasjon i Gjerpen 2009
Innskriving av konfi rmanter skjer i 
Gjerpen menighetshus tirsdag 17. juni.
Ta med dåpsattest hvis du er døpt et 

annet sted enn i Gjerpen.
Konfi rmasjonsgudstjenestene blir tra-
disjonen tro siste søndagen i april og 
først esøndagen i mai.

Kirkekaffe i Gjerpen
Nå i sommerhalvåret, mai-september, 
er det kirkekaffe etter hver gudstje-
neste i Gjerpen kirke.
Som regel gjør vi det ganske enkelt på 
kirkebakken, men søndag 6.juli er vi 
innbudt til Sneltvedt og kirkekaffe hos 
Astrid og Geir Flatin, Sneltvedtveien 
163. Astrid er for tiden leder av 
menighetsrådet i Gjerpen.

Har du noe du vil dele?
Har du noe du vil dele med menig-
hetsbladets lesere? Vi minner om vår 
tidligere utfordring om å skrive et kort 
stykke om noe du har opplevd som 
kan være til glede, oppmuntring eller 
ettertanke for andre.
Det kan være et bønnesvar eller en 
annen åndelig opplevelse, eller det kan 
være en herlig replikk fra et barne-
barn. Del gleden via menighetsbladet: 
redaksjonen@gjerpen.no

Menighetsweekend til Fjordglimt
For 4. år på rad arrangerer vi menig-
hetsweekend til Fjordglimt i Bamble, 
6-7. september. Se rammen til høyre.

Diakonigudstjeneste 31.august
Høstens diakonigudstjeneste holdes 
søndag 31. Gudstjenesten blir ved sok-

Oppslagstavla

VealøskapelletVealøskapellet
På Vealøskapellet er det sportsan-
dakt/gudstjeneste de fl este søndager, 
unntatt om sommeren.
Siste Gudstjeneste før ferien har 
allerede vært avholdt når menighets-
bladet går i trykken. Og etter ferien 
starter gudstjenestene opp igjen i 
månedsskiftet august/september.
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Menighetsweekend 
til Fjordglimt

For 4. år på rad arrangerer vi menig-
hetsweekend til Fjordglimt i Bamble, 
6-7. september. 

Vi starter lørdag formiddag med og 
avslutter med familiegudstjeneste og 
middag på søndag.
Gudstjenesten og middagen er åpen 
for alle uten påmelding. 

Program blir lagt ut i kirken nå på Program blir lagt ut i kirken nå på 
forsommeren. Påmelding skjer til 
Gjerpen menighetskontor.
Fjordglimt ligger fl ott til like i vann-
kanter. Her er store uteområder for 
ungene til å boltre seg på. Stedet er 
ypperlig egne til å ta med seg barn. 
Opplegget er tilpasset både barn og 
voksne.     Bli med på en fi n helg!

neprest og diakon. Gla`sang og med-
lemmer av diakoniutvalget deltar.
I tilknytning til gudstjenesten arrange-
res det også kirkemiddag på Gjerpen 
Menighetshus etterpå. 
Det blir påmelding til denne middagen, 
og påmelding må skje til menighets-
kontoret innen tirsdag 26. august. Tlf 
35506330.

Formiddagstreff  tirsdag 10. juni
Tirsdag 10.06 blir det igjen formid-
dagstreff på Gjerpen menighetshus.
Vi får besøk fra Mediagruppen 
Grenland, og det blir sang og musikk 
av Ole Andre Eliassen.
Treffet begynner som vanlig klokken 
10.30.

Onsdagstreff tilbake etter sommeren
Formiddagstreffene på menighetshuset 
fortsetter til høsten, og da er vi tilbake
med onsdag som samlingsdag. Treffene 
starter kl 10.30.
Det første treffet etter sommerferien 
arrangeres onsdag 20. august.
Ellers ser høst-programmet slik ut:

20.08  Berit og Arne Øystein Rambek.20.08  Berit og Arne Øystein Rambek.
17.09  Erna Ultvedt og Slæger-
           musikken fra Betel.
22.10  Svein Lindebø og Porsgrunn  
           Sangforening.
12.11  Thor E. Abrahamsen og 
           Velferdskoret.
10.12  Leif Isaksen og Fredheim-
           kammeratene.
V e l k o m m e n   t i l   t r e f f !


