
12 Godt nytt for Gjerpen

Lørdag 30. september reiste 21 konfi r-
manter og 2 ledere til Hallevannet på 
kanotur. Det regnet i bøtter og spann, 
så vi fi kk nok vann å padle på. Men 
regnet tok ikke turgleden fra denne 
gjengen. Det fi nnes ikke dårlig vær, 
bare dårlige klær! 
Denne gjengen tilpasset seg naturens 
elementer på en utmerket måte. Etter 
2 timers padling kom vi fram til leir-
plassen. Der ble lavvoer og en kjem-
pepresenning på 60 kvadratmeter satt 
opp. Presenningen var god å ha denne 
dagen. 
Men hvordan får en tent bål i et slikt 
vær ? Vi måtte jo ha bål for å få lagd 
middag og kokt kaffe til lederne. 

Det var heller ikke noe pro-
blem. Vi dro på jakt etter tyri, 
gammel død furuved innsatt 
med terpentin og tjærehol-
dige stoffer som brenner selv 
om det regner og tordner.

Etter en god veddugnad fi kk 
vi fyr på et bål som brant til 
langt på natt.

Middagen bestod av pølser, kylling, 
hamburgere og spaghetti a la Capri. 
All mat smaker godt ute i villmarka. 
Pinnebrødbaking, brød stekt på pinne 
med en deig av hvetemel, salt og tørr-
gjær ble også gjennomført. 

Utpå kvelden hadde vi leirbål hvor 
samtlige av deltakerne bidro med 
sang, sketsjer, vitser og gåter. Det hele 
ble avsluttet med dikt og en andakt 
med ord til ettertanke.

Senere på kvelden forsvant uværet, 
og en fantastisk stjernehimmel kom 
fram. Mange kjente stjernebilder som 
Karlsvogna, Polarstjerna, Sigden og 
Lillebjørn ble lett etter av ivrige kon-
fi rmanter.

Søndag morgen, etter en natt med mer 
eller mindre søvn, våknet 
vi til blå himmel, og sola 
kom etter hvert fram over 
åsen så vi fi kk tørket lav-
voer og annet utstyr.

Etter en god frokost hadde 
vi hinderløype med kano, 
lagt opp som konkurranse 
med semifi nale og fi nale 
for de beste padlerne. 

Turen nærmet seg avslutning, og vi 
fi kk en strålende avslutning med pad-
ling på et blikk stille Hallevann med 
solstråler som varmet godt den første 
dagen i oktober. 

Jeg er sikker på at alle konfi rmantene 
fi kk en turopplevelse de vil huske 
lenge.

Sten Roger Torstensen

Friluftskonfi rmanter på kanotur


