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Konfi rmasjon om 
høsten i Gjerpen
Fra 2010 blir konfi r-
masjonsundervisnin-
gen lagt om i Gjer-
pen. Vi satser på en 

5-dagers leir i august og avlutter med 
konfi rmasjon på høsten.
For 2010 blir det siste søndag i august 
og første søndag i september.
For 2011 blir det siste lørdag i august 
og første søndag i september. (Merk 
lørdagen i august) 

Gjerpen har egen hjemmeside
www.gjerpen.no er adressen til 
menighetens hjemmeside på Internett. 
Her fi nner du bl.a. meninghetsbladet 
lagt ut med oversikter over gudstjenes-
ter og arrangementer. 
Nå legger vi også ut innkallinger og 
referater fra menighetsrådsmøtene. 

Glutenfritt nattverdbrød.
Vi kan nå tilby glutenfritt nattverd-
brød. Rent praktisk har vi ordnet det 
slik. Når du tar nattverdbordet tar du 
samtidig med deg en liten farget lapp 
(rød) med opp til alterringen. Den 
holder du diskret fram slik at nattverd-
utdeleren ser lappen. Vi håper dette 
skal fungere greit i praksis.

Presteskifte i Gjerpen og Borgestad
Trond Engnes har til nå vikariert for 
Geir Bekkevold som sokneprest i 
Borgestad. Fra 1. august er Engnes 
sokneprest i Siljan. Sokneprest i Gjer-
pen, Thor Egil Abrahamsen, gikk fra 

samme dato inn i stillingen som vikar 
for Geir Bekkevold i Borgestad (fram 
til 31.12. 2011).
Stillingen som sokneprest i Gjerpen er 
lyst ut som et vikariat. Tilsetting skjer 
i september. Inntil stillingen er besatt,  
vil sykehusprest Kari Ripegutu gå inn 
i stillingen som sokneprest i Gjerpen 
fra 1.september og ut året. 

Forbønnsgudstjeneste.
Onsdag 4. november kl.18.00 innbyr 
bønnenettverket i Gjerpen på nytt 
til forbønnsgudstjeneste og nattverd 
i kirken. Kari Ripegutu leder guds-
tjenesten. Det blir rom for stillhet, 
ettertanke, bønn og forbønn. Kirken er 
åpen for alle.

Spennende temakveld i Gjepen.
Onsdag 11. november innbyr menig-
hetsrådet til en spennende temakveld 
på Gjerpen menighetshus. Inger 
Wilhelmsen Berg skal innlede til 
samtale over temaet: ”Kan vi oppdra 
til tro?” Inger er familiearbeider i 
Gulset menighet. Hun har vært med på 
å bygge opp et stort arbeid for barn og 
unge familie på Gulset og har mye å 
fare med. Det blir enkel bevertning på 
temakvelden som starter kl.19.00

Privat søppel på kirkegården
Kirkegårdsbetjeningen ber om at be-
søkende ikke må kaste privat søppel i 
søppelcontainerne på kirkegården. 
Dette fører til at menigheten må betale 
ekstra mye i søppelavgift, da dette blir 
"blandingssøppel".

Oppslagstavla
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Deltids vaskejobb blir ledig til nyttår
Våre trofaste vaskehjepere gjennom 
mange år, Jenny og Kjell Karlsen, 
ønsker å slutte til jul. Husstyret takker 
dere her gjennom bladet for lang og 
trofast innsats!
Husstyret håper at noen av menighets-
bladets lesere kan tenke seg å gå inn 
i denn jobben fra nyttår. Den passer 
godt for et aktivt pensjonistpar, eller 
to venner /venninner. Lønn etter tariff 
for renholdere. Er du/dere interessert, 
så ta kontakt med leder av husstyret, 
Bjørn Erik Høgseth (tlf. 35525559/ 
99244147), gjerne så snart som mulig.

Talere på Vealøskapellet
høsten 2009

Andakten begynner kl. 12.00
30.08 Håkon Stornes
06.09  Ellen Martha Blaasvær
13.09 Magne Hultgren
20.09 Rune Einarborg
27.09 Terje Talseth Gundersen
04.10 Jon Kristian Sletteberg
11.10 (ikke gudstjeneste - elgjakt)
18.10 Speidermusikken/H.Gulset
25.10 Elisabeth Eriksen Levi
01.11 Karin Fjose Olsen
08.11 Anne Tempelen
15.11 Kjell Rugkåsa
22.11 Torleif Bruseland
29.11 Kjell Lofstad
06.12 Asgeir Høgli
13.12 Anlaug Haraldsen
20.12 Håkon Vold
27.12 Trine Fredriksen
Salg av vafl er, kaffe og mineralvann 
før og etter gudstjenesten.
Parkering og merket løype fra 
Lensmannsseter.

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.

Lørdag 17. oktober
arrangerer diakonien i Gjerpen 

menighet sitt årlige 

HØSTMARKED
på Gjerpen menighetshus

kl. 11.00 - 14.00

Det blir salg av: 
hjemmebakst, egg, honning, frukt, 

grønnsaker og poteter.
Og et lite "Minibruktmarked":
Pynteting og andre smålopper.

Lørdagskafè:
Salg av sveler, vafl er, ris 

- og rømmegrøt.
Åresalg/utlodning 

Velkommen til en hyggelig, livlig 
og nyttig lørdag formiddag på 

menighetshuset - til glede for mange!
arr. Diakonien i Gjerpen menighet

PS.  "Smålopper" kan leveres inn til 
menighetskontoret på forhånd - helst 
tirsdager og torsdager. 
          Takk for alle bidrag!


