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Menighetsrådsvalg 
i september i år
Til høsten er det valg 
på nytt menighetsråd 
og bispedømmeråd. 
Det er samtidig også 

valg av nytt kirkemøte siden alle lan-
dets bispedømmeråd utgjør kirkemøtet.
Etter et forlik i Stortinget, skal valget 
legges samtidig med Stortingsvalget, 
13. og 14. september, og i lokaler som 
ligger nær opp til valglokalene for 
Stortingsvalget. Dette for å prøve å 
øke valgdeltakelsen ved menighets-
rådsvalgene. De nye menighetsrådene 
blir denne gang bare valgt for 2 år for 
at menighetsrådsvalgene for fremti-
den skal kunne avvikles samtidig med 
kommunevalgene. Menighetsrådet har 
oppnevnt et valgstyre og en nomina-
sjonskomité. Som oftest vil det være én 
liste ved menighetsrådsvalgene, men 
10 personer i menigheten kan sette opp 
sin egen kandidatliste og levere denne 
til menighetsrådets leder, Astrid Flatin, 
senest 15. mai.

Ny diakoniarbeider i Gjepen
Gjerpen menighet har ansatt ny diako-
niarbeider etter 
Torbjørn Even-
sen som sluttet i 
tjenesten, 1.mars i 
år. Kirsten Holm-
bakken Eliassen, 
39 år, har sagt 
”ja” til å gå inn i 
stillingen. 

Kirsten er bosatt på Rising i Gjerpen, 
er gift og har to barn. Hun har til nå 
arbeidet i Normisjon i Telemark. Hun 
har god erfaring i å  arbeide med barn, 
unge, voksne og eldre. Hun har i en 
periode vært organistvikar i Solum og 
har tidligere dirigert barnekor.
Det er en 60% stilling hun går til i 
Gjerpen og hun tiltrer  trolig en gang i 
mai. 

Menighetens årsregnskap 2008Menighetens årsregnskap 2008M
Regnskapet for Gjerpen menighet for Regnskapet for Gjerpen menighet for Regnskapet for Gjerpen menighet f
2008 er gjort opp med et lite under-
skudd på kr. 3.253.
Inntektene lå på kr.1.036.667 og utgif-
tene på kr. 1.033.413. 
Inntektene skriver seg fra bl.a. offer og 
kollekter, givertjeneste, egenbetaling 
og tilskudd fra Skien kirkelige felles-
råd. Den største utgiftsposten er lønn til 
diakoniarbeider. 
Økonomien vår en trygg, men vi tren-
ger en mer robust givertjeneste siden vi 
nå øker stillingsprosenten for diakoni-
arbeideren fra 50 til 60%. 

Vi trenger en hjelpende hånd
Menigheten trenge inntekter til virk-
somheten. I den forbindelse har vi tatt 
på oss en dugnadsjobb som gir oss 
noen kroner i kassa: å vaske, skrape 
og male det lange stakittgjerdet langs 
prestegårdshagen. Her trenger vi hjel-
pende hender. Kan du tenke deg å gi 
oss ei hånd?
Kontakt kontoret eller Birger Venheim 
som er dugnadsansvarlig, tlf 46681570.

Oppslagstavla
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Tur til Morgedal og Vest-Telemark
Lørdag 9.mai planlegger vi busstur til 
Seljord, Brunkeberg, Morgedal, Kvites-
eid, Fjågesund og Kilen. Vi går innom 
kirker underveis og får servert rømme-
grøt og spekemat på Norsk Skieeventyr 
i Morgedal. Soknepresten er lokalkjent 
etter 12 år i Kviteseid og blir med på 
turen. Turleder er Bjørnar Gundersen. 
Du fi nner mer informasjon på side 9.

Menighetens misjonssøndag, 10.mai
Uten misjon, dør kirken. Misjon er ikke 
bare noe for gamle damer, det er hele 
menighetens sak. Søndag 10.mai inn-
byr vi unge og eldre til ”Menighetens 
misjonsgudstjeneste” i Gjepen kirke. 
Vi får besøk av en representant for Det 
norske Misjonsselskap. 

Glutenfritt nattverdbrød
Under nattverden i Gjerpen kirke, er 
det fra nå av mulig å få glutenfritt natt-
verdbrød for de som lider av søliaki. 
Dersom du ønsker glutenfri nattverd, 
så gi presten et lite vink. 

Unngå parkering rundt kirken og 
prestegården
Vi opplever til tider at biler parkerer 
rundt kirken og i tunet til prestegården. 
Vi oppfordrer publikum til å respektere 
skiltingen og ikke parkere her. Unntak 
er parkering for ansatte, for funksjons-
hemmede (foran kirken) og for per-
soner som har spesiell tillatelse. Bla.
a. er brannvesenet lite begeistret for 
biler som hindrer dem i å komme rundt 
kirken eller inn i prestegårdstunet. 

Parkeringsforholdene ved Gjerpen 
kirke er ikke tilfredsstillende, men det 
er ofte god plass borte ved menighets-
huset. Kommunen har dessuten planer 
om å utvide den store parkeringsplas-
sen nord for uthuset. Vi håper dette kan 
hjelpe på forholdene.

Påskeverksted på "palmelørdag"

Fra byggingen av fjorårets "påskelandskap"

Også i år innbyr vi til påskeverksted på 
menighetshuset kl.11-13 lørdag 4.april, 
dagen før palmesøndag.
Her blir det klipping og liming, egg-
maling og forming av påskelandskap. 
Noe får ungene med seg hjem, noe skal 
det pyntes med i kirken. Saft, bolle og 
kaffe. Det er fi nt om voksne også blir 
med, men passer det bedre med en tur 
på byen, så vil ungene være i trygge 
hender på  menighetshuset.

Slekters gang (forts. fra side 15)

Vigde i Gjerpen kirke
Hilde Nordbø og Hermann Haukås
Johanne Birgitte Møller og Stian Høgås


