
7Godt nytt for Gjerpen

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!


