
12 Godt nytt for Gjerpen

Hver første mandag i måneden, fra kl. 
20.00 til kl. 21.00, er det høytlesning 
fra bibelen i Gjerpen kirke. 
Innenfor denne timen kan man komme 
å gå når man vil. Det er fi re forskjel-
lige lesere som leser hver sin mandag. 
I løpet av timen er det lagt inn to 
pauser der tilhørerne kan velge mellom 
å bli sittende i benkene, gå opp til al-

terringen og be 
eller tenne lys i 
globen nederst i 
kirken. 
Det er ingen 
tale, ingen sang 
og mye stillhet.
- Men stillheten 
er ikke stille, 
sier Finn Solli, 

som er en av dem som fl ittigst har 
benyttet dette tilbudet. 
- I denne stillheten føler jeg at Gud ta-
ler til meg, og jeg får henvende meg til 
Ham på en spesiell måte.  De fl este av 
oss klager på at vi lever i en oppjaget 
tid med mye uro og masse ytre påvirk-
ning, som etter hvert har gjort oss redd 
for stillheten. Denne timen i Gjerpen 
kirke kan hjelpe oss til å få litt balanse 
i regnskapet! 
I noen få minutter kan vi isolere oss 
fra den ytre støyen og erfare at det er 
action på en god måte, i tanke og hjer-
te, og oppleve noe vakkert i stillheten.
- Jeg unner mange fl er å få oppleve 
en slik tilkopling til Gud og Ordet. 
Det gjør livet rikere.  Alle er hjertelig 
velkommen - DU er velkommen!!

Stillheten er ikke stille!

Finn Sollie

Styret i Menighetshuset har i løpet av 
sommeren sørget for to forbedringer i 
huset, som vi tror mange vil få glede av:

Blendingsgardiner
Storsalen har fått ekstra blendingsgadi-
ner. De henger bak de vanlige gardinene 
og kan trekkes fram når en skal se fi lmer 
– lysbilder. Gardin foran døra mot sør 
kan en fi nne i siderommet ved podiet. 
Den henger på en stang og kan lett hen-
ges foran døra.

Nytt i menighetshuset

Utslagsvask
Utslagsvask på kjøkkenet. Dette har mange spurt 
etter helt siden vi fi kk nytt kjøkken. Nå blir det 
en liten vask med en kaldtvannskran hvor en kan 
slå ut kafferester med mer.             Håkon Vold


