
4 Godt nytt for Gjerpen

Gjerpen menighet har mye å takke 
Oddmar Tveit for. 
Han er en av disse dyktige, pålitelige 
og trofaste personene som suger til 
seg oppgaver og tillitsverv, offentlig 
og privat. En som aldri leverer fra seg 
noe halvgjort. 
I mange år har Oddmar fungert som 
prestegårdskontakt for Gjerpen preste-
gård. Han vet det meste om prestegår-
den…. og han ordner det meste!  
Er det greiner som skal kuttes, gjerde 
som skal males, vannmåler som skal 
leses av; ”ring Oddmar!!”   
Er det spørsmål om festetomter og 
nabovarsel; ”ring Oddmar!!”   
 
Oddmar er engasjert av Opplysnings-
vesenets fond. Samtidig  taler han 
Gjerpens og menighetens sak overfor 
fondet på en god måte. 

- Du er Gjerpenspatriot på din hals?!
- Jeg må nok vedstå meg det. 
Besteforeldrene mine på begge sider 
eide og drev gårdsbruk her i Gjerpen. 
Selv har jeg stort sett bodd her. Vokste 
opp på Sommerfryd, Sem og Tufte. 
Nå bor jeg i Langgårdsveien på 
Sommerfryd og kan så vidt høre toget 
som går forbi.

- Det må kjennes godt for en tidligere 
NSB-ansatt?
- Jeg gikk i min fars fotspor. Han var 
ansatt i NSB. Den dagen jeg var ferdig 
med realskolen i 1948, sa far: ”Jeg har 
ordnet det slik at dersom du vil, kan 
du treffe stasjonsmesteren og bane-
mesteren.”  Jeg gjorde som far sa og 

møtte de to på perrongen, og dermed 
var det gjort.
Jeg ble ansatt i NSB, tok jernbanesko-
le. Mitt arbeid var på stasjonen og da 
jeg sluttet i tjenesten i 1969 hadde jeg 
vært innom 30 forskjellige stasjoner 
her i Telemark. Etter årene i NSB  ble 
jeg ansatt i fylket i beredskapstjenes-
ten, først ved samferdselskontoret og 
senere ved fylkesmannens kontor.

- Men tilbake til Gjerpen. Du har 
engasjert deg sterkt også utenom jobb.
- Jeg begynte i Gjerpen idrettslag rett 
etter krigen og siden har det vært klub-
ben i mitt hjerte. Jeg drev ikke så mye 
aktiv idrett selv. Det har mest dreid 
seg om det administrative. Senere 
engasjerte jeg meg i politikk, fagfo-
reningsarbeid og ikke minst i Odd 
Fellow. 

- Du har, tross dine 76 år, gått inn i en 
ny periode som prestegårdskontakt. 
Hva betyr Gjerpen kirke for deg?
- Jeg er så gammel at jeg gikk på søn-
dagsskole i kirken. Jeg husker at jeg 
hadde Lura og Dolva som lærere. Alle 
måtte gå på søndagsskole den gang, vi 
følte det ikke som noen tvang, det var 
helt naturlig.
Kirken er et naturlig midtpunkt i 
bygda, med lange historiske røtter. 
Her er jeg døpt og konfirmert og her 
ligger mye av min familie gravlagt, så 
Gjerpen kirke betyr mye for meg.

- Hva betyr kirken for deg, altså det 
kirken står for?
- Det jeg fikk med meg fra barnsben 
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av ligger i ”bånn”. Barnetroen, om du 
vil. For min del vil jeg gjerne beholde 
statskirken. Jeg er redd for å miste den 
kirken jeg er glad i. Det er viktig for 
meg å kunne regne kirken som min 
kirke. 

Samtalen går mot slutten, bare ett 
spørsmål til:

- Er det noe du brenner for?
- Jeg brenner for at vi må legge forhol-
dene til rette for at ungdommen kan 
ha gode interesser, slik at de slipper å 
gå på gata. Vi må gi de unge rom for 
utfoldelse og vi som er eldre må iblant 
tåle litt ”støy” fra dem, så lenge de er 
engasjert i noe  positivt!
                                                    tea

La oss be for:
- årets konfirmanter  
og det nye konfirmantopplegget 
for Gjerpen menighet.

- det nye menighetsrådet  
og de ansatte og frivillige  
medarbidere i menigheten.

- søndagsskolen  
og barnearbeidet på Venstøp,  
Aas og Sneltvedt bedehus.

- situasjonen i Midt-Østen,  
om fred og forsoning mellom 
israelere og palestinere.


