
Per Arne Dahl taler 
på fellesmøtene 
i Gjerpen.
Vi er så heldige å få 
besøk av Per Arne 
Dahl. Han kommer 

hit i forbindelse med fellesmøtene 5.-8. 
mars. Per Arne Dahl skal tale på det 
første møtet. På de andre samlingene 
blir Arvid Hunemo med som taler. 
Han har tidligere virket som evange-
list i Normisjon og er nå forstander i 
Guds menighet på Vegårshei. Det blir 
mye sang og musikk på fellesmøtene, 
som er et samarbeidprosjekt mellom 
Gjerpen misjonsmenighet, Gjerpen 
menighet og Normisjon på Ås, Venstøp 
og Sneltvedt.

Babytrall i Gjerpen kirke.
Judith Omland fortsetter med Babytrall 
i Gjerpen. 
I vår legges alle samlingene til mandag 
formiddag og stedet er Gjerpen kirke, 
ikke Menighetshuset som tidligere. 
Hver gruppe samles 6 ganger og er be-
regnet på barn fra 10 uker og oppover. 
De som er interessert i å være med, kan 
kontakte Judith på telefon: 414 56 645.

Søndagssamling for store og små
Søndag 15. mars kl.16.00 innbyr vi 
til ettermiddagsskaffe og samling for 
store og små i Gjerpen menighetshus. 
Alle som har vært innom ”Babytrall” 
er spesielt innbudt. Judith Omland har 
hovedansvar for programdelen. Hun og 
de små vil vise oss litt av hva de driver 
på med på samlingene sine. Vel møtt til 
en annerledes ettermiddag.

Oppslagstavla
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Program for 
fellesmøtene 

i Gjerpen 2009
Torsdag 5. - Søndag 8. mars

Torsdag 5. mars kl.19.00 møte
Fredag  6. mars kl.19.00  møte
Lørdag  7. mars 
 kl.11.00 - lørdagsseminar
 kl.16.00 - familiesamling
Søndag 8. mars kl.11.00:
Fellesgudstjeneste i Gjerpen kirke. 
Arvid Hunemo.

ALLE ER VELKOMMEN!

Judith Omland med en tidligere 
babytrall-gruppe i Gjerpen.



Forbønnsgudstjeneste 
tirsdag 24.3
En gang i semesteret 
innbyr vi til forbønns-
gudstjeneste i kirken. Her 
er det tid til stillhet, bønn, 
samtale, sang og forbønn. 
Samlingen avsluttes med 
nattverd. Det er bønne-
nettverket i Gjerpen som 
har ansvar for gudstje-
nesten. Trond Engnes fra 
Borgestad er liturg.

Påskeverksted
Lørdag før palmesøndag 
innbyr vi store og små til "påske-
verksted" i Gjerpen menighetshus. 
Vi lager små dekorasjoner til å ta med 
hjem, et påsketre med malte egg og et 
"påskelandskap" som plasseres i kir-
ken. Vi starter opp kl.11.00 og holder 
på til bortimot kl.13.00. Samlingen 
avsluttes med kaffe, saft og boller. Det 
er fi nt hvis foreldrene blir med, men er fi nt hvis foreldrene blir med, men 
ungene kan også være alene mens de ungene kan også være alene mens de 
voksne tar seg en tur.

Diakoniutvalgets økonomiDiakoniutvalgets økonomi
Høstmarkedet i oktober ga et over-Høstmarkedet i oktober ga et over-
skudd på ca kr 19 000,-, og skrape-skudd på ca kr 19 000,-, og skrape-
lotteriet ca kr 24 000,-. 
Mange takk til utvalget og deresMange takk til utvalget og deres
hjelpere for innsatsen, 
og takk til alle som har 
støttet opp om disse 
tiltakene for å skaffe 
penger til diakonien! 

Avskjedsgudstjeneste for diakon
Torbjørn Evensen
Torbjørn Evensen slutter som diakon i 
Gjerpen 1. mars i år. 
Da har han oppnådd aldersgrensen, 
67 år. Avskjeden blir markert i gudstje-
nesten, søndag 1. mars. Etter guds-
tjenesten innbyr menighetsrådet til 
kirkekaffe på menighetshuset. kirkekaffe på menighetshuset. 
Vi håper mange 
fi nner veien til 
gudstjenesten 
og kirkekaffen. 
Torbjørn fortjener 
stor takk for 
den tjenesten 
han har utført 
i vår 
menighet. 
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Fra et tidligere påskeverksted i menighetshuset. Etter at 
"påskelandskapet" var bygget opp, var det tid til en enkel
dramatisering i Getsemane, Golgata og ved graven.
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Trekning i diakoniens skrapelotteri
Følgende har meldt seg som vinnere 
og fått gevinst:
2. Kaffemaskin : Peder Hærås
3. Gavekort – Lises frisør: Ruth Dahl
5. Rosemalt skrin: Vegar Jensen
6. Rosemalt kurv: Nils Helge Dahl
7. Gavekort – Meny Rising: Signe 
Kise
8. Gavekort – Meny Litorget: Kåre 
Heimholt
9. Ryggsekk – G-Sport Lietorget : 
Hanne Grini
10. Middag-Høyers Hotell: Bjørg 
Olsen
11. Middag-Morgedal Tur.hotell: 
Sverre Olsen
13. Gavekort-Else Maries Und.tøysa-
long: Elisabeth Riis
14. Gavekort-Hoels Hageland: Berith 
Andersen
21. Gavekort-Sandefjord Strømstad: 
Bjørg Olsen
22. Gavekort – Bilvask: Odd Eriks-
rød
23. og 24.       ----” ----: Kirsten 
Reiersen
26. Gavekort  ----”---- :Peder Hærås
29.Gavekort  ----”---- :Sverre Olsen
30. Gavekort  ----”---- :Karin Holm-
bakken
31. Gavekort  ----”---- :Peder Hærås 

Dersom noen har vunnet, men ikke 
hentet sin gevinst bør dette gjøres 
snarest.
Eventuelle uavhentede gevinster til 
faller lotteriet etter 01.02.2009.
  

Vealøskapellet 
våren 2009

 Januar
 25 Magne Hultgren
 Februar
   1 Morten Askjer
   8 Erik Nordgren
 15 Terje Hærås
 22 Anne Tempelen
 Mars
   1 Asgeir Høgli
   8 Anlaug Haraldsen
 15 Sten Ulrik Heines
 22 Thorleif Bruseland
 29 Ole Martin Thelin
 April
   5 Kjell Lofstad
   9 Thor Egil Abrahamsen, 
  (nattverd)
 13 Gunnar Thelin
 19 Speidermusikken
 26 Gunnar Prestegård
 Mai
   3 Elisabeth E. Levy
 10 Håkon Sundal
 21 Reinhardt Enggrav
 24 Frelsesarmeen
 Juni
   1 Liv Jorånn Høgseth
Andakten begynner kl. 12.00 og 
varer ca 1/2 time. Det er enkel kafe-
teria med salg av kaffe, vafl er, sjoko-
lade m.m. før og etter andakten.

VELKOMMEN !


