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Ny sokneprest i 
Gjerpen
Bjarne Imenes, 61 
år, er ansatt i et to års 
vikariat som sokne-
prest i Gjerpen. Han 

begynner i stillingen 2. januar 2010, 
med innsettelse søndag 3. januar. 
Vi ønsker ham velkommen til Gjer-
pen, og skal nok bli bedre kjent med 
ham når han er på plass; blant annet 
gjennom et presentasjonsintervju i 
neste nummer av menighetsbladet.
Sykehusprest Kari Ripegutu fortsetter 
som vikar i stillingen frem til nyttår. 

Vikar-høsten
På grunn av vikarsituasjonen i Gjerpen  
menighet denne høsten, er det nok en 
del ting som ikke er fulgt opp slik vi 
gjerne ville. Det beklager vi på konto-
ret. Takk for stor velvilje.

Romjulskonsert tirsdag 29.desember
Tradisjonen tro blir det også i år rom-
julskonsert i Gjerpen kirke.
Konserten holdes tirsdag 29. desember 
kl. 18.00. Programmet for konserten 
var ikke helt klart da menighetsbladet var ikke helt klart da menighetsbladet 
gikk i trykken, men vi håper at mange 
vil fi nne veien, nå som endelig kirken 
er fullt utstyrt igjen, med nytt orgel.

Litt mer kateket til Gjerpen
Fordelingen av kateketressursen mel-
lom Borgestad og Gjerpen menighet 
har gjennom fl ere år vært gjenstand 
for frustrasjon – sett fra vårt ståsted 

her i Gjerpen.
Gjerpen menighet har de siste årene 
hatt 10 % av kateketen, mens vår ”lil-
lebror”, Borgestad, har hatt 90%. 
Gjerpen menighetsråd har det siste 
året tatt opp den skeive fordelingen 
med både kirkeverge, prost og menig-
hetsrådet i Borgestad. Vi har hatt fl ere 
møter om saken, og nå har forhand-
lingene ført til at Gjerpen menighet 
får doblet sin kateketressurs, slik at 
kateketen nå skal benytte 20% av sin 
tid i Gjerpen og 80% i Borgestad.

Oppslagstavla

Følg med på menighetens egen
"Gjerpen-portal" på internett:

www.gjerpen.no er adressen til me-
nighetens hjemmeside på Internett. Her 
fi nner du bl.a. meninghetsbladet lagt ut 
med oversikter over gudstjenester og 
arrangementer. 
Nå legges også innkallinger og refera-
ter fra menighetsrådsmøtene ut her. 
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Menighetens årsfest 21. mars
Menighetens årsfest avholdes i år siste 
søndag før påske, det vil si søndag 21. 
mars. Da blir det som vanlig både fest 
og årsmøtesaker. Vi håper å komme 
tilbake med mer informasjon om årets 
tema i neste nummer av menighetsbla-
det.

Misjonsfest søndag 31. januar 2010 
Årets store misjonsfest i Gjerpen me-
nighetshus holdes søndag den 31. januar 
2010, kl. 18.00.
Vi hører nytt fra vårt misjonsprosjekt 
på Antsirabe, Madagaskar. Misjonær og 
forfatter Rolf Ekenes kommer.
Det blir sang og musikk, Gla’sang kom-
mer. God bevertning. 

Gave til menighetens misjonsprosjekt.
Åpningstiden på menighetskontoret
Åpningstiden på menighetskontoret er 
nå tirsdag og torsdag fra kl. 09 - 15. 
Hvis det ikke er noen som tar telefo-
nen her, blir telefonen koblet videre til 
kirkevergekontoret. 

Fasteaksjonen Brød for verden
Også dOgså dette året blir det fasteaksjon til ette året blir det fasteaksjon til 
inntekt for Kirkens Nødhjelp siste tirs-
dagen før påske.
Konfi rmanter og konfi rmantforeldre 
utgjør også i 2010 "hovedstyrken" når 
Gjerpen skal samle inn penger til den 
gode sak, tirsdag 23. mars.
Trenger du mer informasjon, så ta kon-
takt med kapellan Svein Lindebø.

FORMIDDAGSTREFF 
VÅREN 2010

på Gjerpen menighetshus
følgende onsdager kl. 11.00 

06. januar
10. februar
17. mars
14. april
19. mai

ELDRE-GUDSTJENESTE
onsdag 9. juni kl. 16.30 

i Gjerpen kirke, med påfølgende 
kveldsmat på Menighetshuset.

Velkommen!

Kapellet ferdig malt
Kapellet er nå ferdig malt, og blir tatt i 
bruk igjen fra 1. desember.
Etter at plassen rundt kapellet ble asfal-
tert tidligere i høst, fremstår det nå som 
"oppusset" både ute og inne.


