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Samtalegrupper
Det fi nnes fl ere sam-
talegrupper i menig-
heten som er åpne 
for nye medlemmer. 
Gruppene samles 

gjerne hver 3. eller 4. uke og møtene 
varer ca. 2 timer. Vi starter med felles 
kveldsmat før vi gi oss i kast med å 
lese og samtale over kommende søn-
dags tekst. Her trengs ingen for-kunn-
skapet, men har du lyst til å prøve så 
ring menighetskontoret 35506330 eller 
soknepresten tlf.91 69 47 41.

Nye møbler til våpenhuset
Endelig har vi fått nye ”møbler” til 
våpenhuset (inngangen) til kirken. 
Møblene er godkjent av biskop og 
riksantikvar og er håndlaget av Bjarne 
Simonsen som driver ”Snekker´n” 
nede ved jernbanebrua.
Møblene koster menigheten 
kr.32.000.- Vi har allerede fått inn 
kr.3.500.- i gaver og vi ber våre lesere 
til å være med på et spleiselag slik at 
vi får dekket utgiftene. Vi legger ved 
en giroblankett i dette bladet. 
På forhånd takk for ditt bidrag!På forhånd takk for ditt bidrag!

Gullkonfi rmantfest i Gjerpen
Søndag 19.oktober innbyr vi alle som 
var konfi rmanter i Gjerpen i 1958 til 
gudstjeneste i kirken og gullkonfi r-
mantfest på menighetshuset. Alle vi 
har adresse til vil få skriftlig innby-
delse, men merk datoen allerede nå.

Gullkonfi rmantfest i Valebø
Valebø innbyr alle gullkonfi rmanter til 
gudstjeneste i kirken, søndag 21. sep-
tember kl.17.00.
Etter gudstjenesten blir det stor fest på 
bedehuset med festlig program og god 
sang av Valebø bygdekor.

Babytrall starter opp igjen
Det har vært god oppslutning om 
babytrallen som menigheten har arran-
gert. I høst blir det 3 inntak. 
De første gruppene startet opp allerede 
11.august. 2. og 3. inntak blir  22. sep-
tember og 10. november.
Samlingene er på mandager, kl.09.30-
11.00 for de minste barna (10 uker til 
7-8 måneder) og 
kl.11.00-12.30 for de større barna (7-8 
mnd. til 1,5 år)
Sted: Gjerpen menighetshus.Sted: Gjerpen menighetshus.
Kursholder: Judith Elisabeth Omland.
Påmelding: 41 45 66 45. Pris: kr.300.-

Barnas superlørdag, 20.september
Handelstorget i Skien er stedet for 
”Barnas superlørdag”, 20. september. 
To festlige fyrer: Thomi og Dani fra 
Norske talenter kommer. Det blir sang 
av lokale barnekor, tombola, fi ske-

Oppslagstavla
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dam, dans og drama, ansiktsmaling, 
tegneborg,valffelsalg og mye mer. 
Her blir med andre ord mye gøy for 
store og små. 
Konferansier er Trygve Wikstøl. 
Arrangementet starter kl.11.30 og varer 
til kl.14.00. 
Arrangør: Søndagsskolene i Skien.

Lekmannsgudstjeneste i Gjerpen
Søndag 28.september er prestene i 
prostiet på studietur til London. I den 
forbindelse innbyr vi til lekmannsguds-
tjeneste i Gjerpen kirke v/Asgeir Høgli. 

Skolens formålsparagrafSkolens formålsparagraf
Henriette Sinding Aasen var sekretær 
i Bostadutvalget som skrev forslaget til 
ny formålsparagraf for skolen, som er 
til behandling i Stortinget. Politiker og 
prest Geir Bekkevold deltar også. Kom 
og delta i en av samfunnets viktigste 
verdidebatter!
Torsdag 2. oktober kl. 19.00 Torsdag 2. oktober kl. 19.00 
i Borgestad Kirkestue.

Talere på Vealøskapellet
høsten 2008

Andakten begynner kl. 12.00

07.09  Liv Jorånn Høgseth
14.09 Frelsesarmeen
21.09 Speidermusikken
28.09 Helge Bratsberg
05.10 (ikke gudstjeneste)
12.10 Reinhardt Enggrav
18.10 Øyvind Drangsland
26.10 Terje Hærås
02.11 Håkon Vold
09.11 Torleif Bruseland
16.11 Terje Talseth Gundersen
23.11 Gunnar Prestegård
30.11 Analug Haraldsen
07.12 Arne Hersdal
14.12 Jostein Gjærum
21.12 Asgeir Høgli
28.12 Kjell Lofstad

Salg av vafl er, kaffe og mineralvann 
etter gudstjenesten.
Parkering og merket løype fra 
Lensmannssetra.

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:
www.kirkens-sos.no

Utleie av Menighetshuset:

Benytt huset til fester, møter, burs-
dager, konfi rmasjoner mm. Priseks.: 
    Storsalen m/ kjøkken kr. 1400,-
    Peisestua m/ kjøkken kr. 900,-
Prisene dekker renhold og oppvask. 
Bestill huset hos Grethe og Bjørn 
Solbakken, tlf. 35 59 01 69.


