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Speidergudstjeneste 
”Speidernes Venner” 
i Skien  arrangerer 
speidergudstjeneste 
i Gjerpen kirke, 
mandag 8. desember 

(ikke 1.desember som det sto i forrite 
nr.) kl.17.30.
Speidermusikken spiller og gudstje-
nesten er åpen for alle. Sokneprest i 
Gjerpen, Thor Egil Abrahamsen, som 
selv er gammel speider, leder gudstje-
nesten.

Menighetens juletrefest
blir avviklet på på menighetshuset, 
søndag 4. januar kl.17.00. 
Festen passer for store og små og blir 
arrangert i samarbeid med Sneltvedt 
Normisjon.
Det blir andakt v/Ingvild Aakre, sang 
ved Sneltvedt GospelKids foruten 
utlodning og gang rundt juletreet.
Alle er velkommen!

Menighetens årlige misjonsfest
holdes søndag 25. januar 2009, 
kl. 18.00. 
Gjerpen Menighet støtter et arbeide 
igjennom Det Norske Misjonsselskap 
som går til diakonalt ungdomsarbeide 
på Madagaskar.
Vi har vært så heldige å få Misjonær 
og prest Harald Evjedal til å tale og 
vår egen prest Thor Egil Abrahamsen 
vil gi oss glimt fra Madagaskar. 
Et fyldig sangkor, Valebø bygdekor 
ved Ingrid Spirdalen vil også delta.

6-åringene i Gjerpen
ønskes spesielt velkommen til familie-
gudstjenesten i Gjerpen kirke, søndag 
1.februar kl.11.00.
Da blir det utdeling av bok til alle 
6-åringene. Sneltvedt Gospelkids blir 
med i gudstjenesten.

Diakonen slutter.
Diakon Torbjørn Evensen slutter i tje-
nesten, 1.mars 2009. Da har han nådd 
pensjonsalderen. Vi kommer tilbake 
til den saken ved en senere anledning. 
Menighetsrådet har besluttet å lyse 
ut stillingen. Evensen har hatt 50% 
stilling. Nå lyses stillingen ut i inntil 
70%. Vi ønsker oss en diakon eller 
diakoniarbeider som både kan arbeide  
med yngre aldersgrupper og videre-
føre tilbudet til eldre og pårørende.

Fellesmøter i Gjerpen.
Fellesmøtene i Gjerpen er lagt til 5-
8.mars 2009. Per Arne Dahl og Arvid 
Hunemo blir taler på fellesmøtene.  

Oppslagstavla

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.
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Bønn i Gjerpen
Vi har en bønnetjeneste her i Gjerpen 
menighet som vi gjerne vil gjøre kjent.

Hver tirsdag kl.15.30-16.00 har vi tid 
for bønn og stillhet på bønnerømmet 
på menighetskontoret i Håvundveien 5. 
Her er det åpent for alle. Bortsett fra i 
skoleferiene vil det være folk her.

Vi har et bønnenettverk på 10-12 
personer som regelmessig ber. Mest 
for menighet og lokalmiljø, men også 
for mennesker og forhold ute i verden. 
Vi tar imot konkrete forbønnsemner. 
Dersom du ønsker at vi skal be for noe 
som ligger deg på hjertet, kan du ta 
en telefon til menighetskontoret eller 
soknepresten, så lover vi å ta det med 
i bønn.

Nederst i kirken har vi ei bønnekrukke. 
Det ligger penn og papir ved siden av. 
Her går det an å skrive bønneenmner 
og legge dem i krukken. De blir så tatt 

med til samlingene på tirsdager og bedt 
for der.

Det er godt 
å kunne stå i 
denne tjenes-
ten. Skriften 
knytter løfter 
til bønn og 
oppfordrer 
oss til bønn: 
”Vær ikke bekymret for noe! Men la 
alt som ligger dere på hjertet, komme 
fram for Gud i bønn og påkallelse med 
takk!” (Fil. 4.6)
En gang i halvåret har vi forbønnsguds-
tjeneste i Gjerpen kirke. Det er gjerne 
en tirsdagkveld og vi begynner så tidlig 
som kl.18.00. Disse gudstjenestene er 
også åpne for alle.

PS. Har du lyst til å være med i bøn-
nenettverket, så kontakt en av oss på 
menghetskontoret.

Formiddagstreff  i  Gjerpen menighetshus
Onsdag 10. desember kl 10.30:

Leif Isaksen og Fredheimkammeratene.

Onsdag 7. januar 2009 kl. 10.30:
Juletreff med Abrahamsen og Evensen.

V E L K O M M E N     T I L    T R E F F !


