
3Godt nytt for Gjerpen

Når du nå sitter med menighetsbladet 
i hendene, har jeg lyst til å minne deg 
om en ting som jeg synes er så fi nt: 
Vi trenger alle at det er noen som 
strekker frem en hånd til oss i blant!
Vi kan trenge hjelp på så mange måter. 
Jeg har lyst til å minne deg om noen 
hender som er så annerledes enn andre 
hender. Disse er naglemerket, det er 
arrfl ater i hendene. Det er Jesu hender 
jeg tenker på. 
Mange tror at Jesus er en som bare 
krever av oss, men slik er det heldigvis 
ikke. Jesus vil så inderlig gjerne hjelpe 
deg. Dette er et tilbud fra Frelseren, 
vår eneste mulighet til å komme til 
himmelen; og til å få tilgivelse for 
syndene våre. Han rekker en utstrakt 
hånd til deg og spør: ”Hva vil du jeg 
skal gjøre for deg?” (Lukas 18, 41) 
Dette sa Jesus til den blinde tiggeren 
ved Jeriko. Det som er så utrolig med 
bibelen er at det som står der kan vi 
ta til oss i dag også. Så du kan altså 
tenke deg at i dag spør Jesus deg om 
hva du vil at han skal gjøre for deg. 

Benytt sjansen og svar på spørsmålet!  
Kom med det som ligger deg på hjertet 
akkurat nå, eller som har ligget der 
lenge og som du gjerne vil få løftet 
bort.
Håper at du tar imot denne utstrakte 
hånden midt inn i hverdagen din, 
enten den er god eller vanskelig i dag. 
Uansett er den der og har et ønske om 
å bli tatt imot av deg.
Husk også at vi kan strekke ut en 
utstrakt hånd til hverandre. Det er 
mange som trenger det, både til prak-
tiske gjøremål og til et klapp på skul-
dra eller til å koke en kopp kaffe.
Med våre hender kan vi både gi og ta 
imot.
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Valebø kirke:
30. august 13. s.e.pinse kl. 17.00 Lindebø. Nattverd.
27.sept. 17.s.e.pinse kl.17.00 Kari Ripegutu. Gudstjeneste og gullkonfi rmant-
    fest etter gudstjenesten. Sang av Valbø bygdekor.
1. nov.  Allehelgensdag  kl.11.00 Allehelgensgudstjeneste. Lindebø.
29.nov. 1.s.i advent kl.17.00 Lysmesse og adventsamling. Lindebø.

Vealøs sportskapell:
Sportsgudstjeneste hver søndag kl.12.00 
(Se prekenliste under "Oppslagstavla" på side7)


