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Naturlige bånd og lokalt samarbeid
Det har fra gammelt av vært ster-
ke bånd mellom kirke og skole. 
Grunnskolen i Norge startet opp som 
et kirkelig foretak. Det var viktig å 
lære barna og lese og skrive slik at 
de kunne tilegne seg den nødvendige 
kristendomskunnskap. 
Etter hvert fi kk skolen en mer selv-
stendig stilling i forhold til kirken, 
men lenge var skolens kristendomsun-
dervisning å regne som kirkens dåps-
opplæring. Til langt utpå 1990-tallet 
hadde soknepresten fast sete i alle 
landets skolestyrer.

Mye er blitt forandret gjennom de 
senere års reformer i skolen, bl.a. med 
det "nye" KRL-faget (kristendom, reli-
gion og livssyn). Men fortsatt er det 
naturlige bånd mellom kirke og skole. 
Skolen har en kristen og humanistisk 
verdiforankring. Det er skolens opp-
gave å formidle den kristne kulturarv, 
og det er skolens oppgave å gi elevene 
innsikt i det lokale kirke- og menig-
hetsliv.

Lokalt er det et godt samarbeid mel-Lokalt er det et godt samarbeid mel-
lom kirken og skolene og de siste 
årene har også fl ere av barnehagene 
jevnlig kontakt med kirken. 
Vi nevner her de større tiltakene, for at 
leserne skal få et visst innblikk i hva 
som skjer:

Barnehagesamlinger
Ved starten av adventtiden innbys alle 

barnehager i Gjerpen (10-12)  til en 
førjulssamling i kirken. På forhånd 
er opplegg og sanger som skal bru-
kes sendt ut til barnehagene slik at 
ungene kan øve litt på forhånd. Hvert 
år er det én barnehage som har ansvar 
for inngangsprosesjon og tenning av 
adventstaken. Etter samlingen i kirken 
er det matpakkesamling på menighets-
huset hvor diakonen serverer kaffe, 
saft og pepperkaker.
I tillegg til samlingen før jul, har kate-
keten i Borgestad hatt en vårsamling 
for barnehagene i Gjerpen kirke.

Julevandring for 2. klassingene
Et fast innslag i kirken er julevand-
ringene. 2. klassingene fra Venstøp, 
Sneltvedt og Gjerpen kommer klas-
sevis til kirken og blir med i det store 
juledramaet. Prest, organist, diakon 
spiller Augustus, engelen Gabriel og 
”spilleengelen”. Elever og lærere får 
også utdelt roller: Hyrder, engler, gje-
tere, Maria og Josef og fl ere. 
Vi starter med ”manntall” i dåpssakris-
tiet”, vandrer rundt kirken, inn hoved-
døren og opp mot alteret hvor Maria 
og Josef møter oss med Jesusbarnet 
i krybben. Underveis stopper vi ved 
ulike stasjoner og gjenopplever det 
som skjedde. Elevene lever seg inn i 
det som skjer og vi har sjelden pro-
blem med uro.

Skolegudstjenester
Gjerpen skole har fast julegudstje-
neste siste skoledag. Sneltvedt og 

Skole, kirke og barnehage i samarbeid Venstøp kommer annet hver år. Det 
samme gjelder skolegudstjenestene 
før sommerferien. Her alternerer også 
Sneltvedt og Venstøp.
Gjerpen barneskole samles i kirken 
hvert år før ferien, men de har et litt 
annet opplegg. I stedet for gudstjenes-
te legger de opp til en sommerkonsert 
der elevene deltar med sang, musikk 
og opplesning.

Det nye testamentet til 5.klassingene.
Til nå har alle 5. klassingene på 
Gjerpenskolene fått utdelt hvert sitt 
Nye Testamente. Presten har stått for 
utdelingen i klassene og brukt timen 
til å fortelle litt om Bibelen. Hvordan 
den er inndelt og hvordan fi nne fram 
i den.
Visste du forresten at Bibelen har 66 
bøker med 39 i GT og 27 i NT. 
At Det gamle testeamentet (GT) er 
skrevet på hebraisk og at de i hebra-
iske bøker begynner å lese bakfra?
Kirkevergen har tidligere dekket mye 
av utgiftene til testamenter. Denne 
ordningen tok slutt ved nyttår. Vi vur-
derer nå om vi kan fortsette ordningen 
med gratis NT eller om vi skal satse på 
andre tilbud til 5. klassingene.

Ungdomsskolen
Samarbeidet med Gjerpen ungdoms-
skole er mindre formalisert og det 
er noen år siden de hadde faste sko-
legudstjenester i kirken. I stedet har 
kapellanen deltatt med andakt på 
skolens juleavslutning. Høsten 2005 
la skolen sin juleavslutning til kirken 
(skolen var under ombygging), men 

om det blir med den ene gangen er det 
for tidlig å si noe sikkert om.

Skole, kirke og barnehage er viktige 
kultur- og verdibærere i samfunnet.  
Vi har ulike roller og må respektere 
hverandre for det, men vi tror samtidig 
at både kirke og skole/barnehage har 
nytte av et samarbeid. Det må skje i 
respekt også for de som har en annen 
religiøs eller livssynsmessig bakgrunn.
                                                    tea

Vi innbyr igjen til allehelgenskonsert 
fredag før allehelgenssøndag. 

Aktører i år er Gjerpen kammerkor 
og en strykergruppe med lokale 
musikere. I skinnet fra levende lys 
legger vi opp til en kveld med vak-
ker sang, instrumentalmusikk og 
skriftlesing i håpets, trøstens og gle-
dens tegn! Programmet byr bl. a. på 
religiøse folketoner og korsang fra 
engelsk og baltisk tradisjon. 
Vi håper å kunne gi dere en fi n opp-
levelse ved inngangen til en helg 
som vi vet betyr mye for mange. 

Dere som har mistet et nært familie-
medlem i året som er gått, vil få en 
spesiell innbydelse til denne konser-
ten og til gudstjenesten på søndagen, 
men både konserten og gudstjenesten 
er for alle! 

Varmt velkommen!
                                                Kmf 

Allehelgenskonsert
fredag 3. november kl 20.00


