
4 Godt nytt for Gjerpen

Søndag 5.mars var det duket til fest på 
Sneltvedt bedehus. Misjonsforeningen 
feiret 110 år.  Leder Nelly Gunnarsli 
kunne ønske en fullsatt sal vel-
kommen.  Og fest ble det!  Sigrid 
Landsverk,som for øvrig har vært med  
i foreningen i hele 52 år, hadde skrevet 
en flott prolog i anledningen jubileet, 
Aas musikkforening sang og det var 
tale ved soknepresten i Lunde,  Leif 
Raustøl.  Gudrun Eriksen og Kirsti 
Sørbø overbrakte hver sin hilsen fra 
henholdsvis Venstøp misjonsforening 
og Gjerpen KFK.  En hilsen fra regi-
onslederen ble og lest opp. 
Og jubilanten(e) selv hadde for 
anledningen kledd seg i gamle, stil-
fulle gevanter.  Det ble  delt ut en 
blomsterbukett til noen av de eldste 
i foreingen; Alfild Bomann Larsen, 
Sigrid Landsverk, Bergljot Hærås og 

Lise Sørbø fikk hver sin påskjønnelse 
med takk for lang og trofast tjeneste i 
misjonens arbeid.
Og som seg hør og bør når det er fest 
på bedehuset, var det lagt inn ei god 
kaffepause.  Et stort kakebord var 
gjort i stand - og gjestene koste seg.

En kan ikke annet enn å beundre slike 
damer!  Utallige skritt har de gått for å 
komme på foreningsmøter.  Tusenvis 
av kroner har de samlet inn til Guds 
rike. Utallige bønner er steget opp fra 
deres hjerter for bygda vår og misjons-
arbeidet i de ulike land. 

Gjerpen menighet vil med dette gratu-
lere hjerteligst med jubileet, takke for 
trofast tjeneste og ønske foreningen og 
den enkelte alt godt i årene som kom-
mer!   

Astrid Flatin

Sprek 110-åring på Sneltvedt
Jubileumsfestkledde 
damer i Sneltvedt 
misjonsforening under 
110-årsmarkeringen 
på Sneltvedt bedehus 
søndag 5. mars:  
1.rekke fra venstre: 
Lise Sørbø, Alfhild 
Boman Larsen og  
Sigrid Landsverk.
2. rekke fra venstre: 
Kristine Tveita, Gerd 
Tveit, Synnøve Rahm, 
Kari Krogsrud,  
Solveig Sollie,  
Hjørdis Follaug og 
Nelly Gunnarsli.
Kirsti Ødesneltvedt  
var ikke til stede.


