
12 Godt nytt for Gjerpen

Velkommen til Svein Lindebø
Under kirkekaffen på menighetshuset 
søndag 23. september var det vel-
komst for og intervju med den nye 
presten i Gjerpen – Svein Lindebø. 
Her følger et utdrag av intervjuet me-
nighetsrådets leder, Jan Sørbø, hadde 
med ham. 

- Kan du si litt om hvordan du kom hit 
til Gjerpen ?
- Først vil jeg 
takke for den 
fine mottakel-
sen i menighe-
ten. Fra 2001 
har jeg vært 
”løsarbeider” 
her i distriktet 
og vært vikarp-
rest etter behov. 
Geir Bekkevold og jeg søkte begge 
stillingen som prest i Borgestad me-
nighet. Nå ble det slik at han går inn 
i stillingen i Borgestad og jeg overtar 
hans stilling som prest i Gjerpen. 
Jeg har jobba mye med ungdom og 
konfirmantarbeid. Staben i Gjerpen og 
jeg har allerede hatt en del prosjekter 
sammen og jeg gleder meg til å jobbe 
videre sammen med  Thor Egil og 
resten av staben.

- Dialekten din røper at du ikke er så 
langt her fra?
- Jeg er en ordentlig ”heimføding” fra 
Seljord, men under et vikariat i Bø for 
ikke så lenge siden oppdaget jeg at det 
ikke er så lett å vedlikeholde nynorsk-
ferdighetene når de ikke praktiseres 

til daglig.  Faren min var fra Mandal 
og moren min fra Kragerø og det har 
også påvirket meg språklig.

- Kan du si litt om din bakgrunn for 
prestetjenesten?
- Da Leif Isaksen i sin tid ble utnevnt 
til sokneprest i Porsgrunn, ble jeg 
samtidig ett-åring samme sted. Der 
bestemte jeg meg for bli prest.
Etter ferdig utdannelse ved Menig-
hetsfakultetet tjenestegjorde jeg på 
Valsmoen utenfor Hønefoss. Jeg reiste 
deretter ut i Sjømannsmisjonen og var 
i Dubay i 2 år og i Hong Kong i 2 år. 
Jeg kom hjem igjen til Norge og var 
prest på Skotfoss, Gjøvik og Klev-
strand i tilsammen 14 år.

- Hva vil du gjerne arbeide med her i 
Gjerpen hvis du kunne velge?
- Jeg har vokst opp i et hjem hvor barn 
og unge fra bygda var velkommen til 
samlinger. Det har gjort at jeg alltid 
har hatt stor kjærlighet til å jobbe med 
barn og unge. De har evnen til å skifte 
mening og da er det interessant å dele 
hva en sjøl har sett og opplevd. Kon-
firmantmusikaler er noe jeg har jobbet 
mye med. Det er en fin inngangsport 
for å formidle det kristen budskapet.
Jeg liker folk som snakker rett fra 
levra – og er vel også blitt litt flinkere 
til å snakke direkte.
Jeg har vært mye på alders- og syke-
hjem. Før tenkte jeg på det som en 
vanskelig oppgave, men det har vist 
seg å være et veldig interessant og fint 
arbeid.                                            nts

Svein Lindebø


