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”Han kom for å være min frelser….”

Det er Leif Isachsen som sier dette. 
Pensjonert sokneprest. Vi treffer ham 
hjemme  i Håvundveien 134, like ved 
Stormbanen.
- Her er jeg født og oppvokst. Jeg 
gikk på Gjerpen skole og ble konfi r-
mert under krigen av Einar Amlid. 
Tok artium fredsåret 1945. Ferdig 
utdannet prest ble jeg ansatt i KFUM-
KFUK (Ungdomsforbundet) som 
kretssekretær i Vestfold og Grenland. 
Ungdomsforbundet ble min lengste 
arbeidsplass, hele 19 år, de siste 8 som 
generalsekretær. Senere var jeg 11 år 
i Porsgrunn og avsluttet tjenesten som 
sokneprest i Brunlanes.

- Har du noen minner knyttet til julen?
- Jeg har mange gode minner, spesi-
elt fra juletrefestene på 50-tallet. De 
samlet masse folk. Som kretssekretær 
ble det gjerne til at jeg talte på 15-20 
juletrefester, så jeg må ha gått milevis 
rundt juletreet. Jeg savner de gode 
gammeldagse juletrefestene.
Men når sant skal sies, så har vi fått 
alle de fi ne julekonsertene før jul. 

- Hva betyr julen for deg?
- Det viktigste for meg er barnet som 
kom og gjorde verden ny og anner-
ledes. Han ”kom for å være min frel-
ser…”, det blir i grunnen bare større 
med årene. Det er byggegrunn, det gir 
fremtid og håp. Ellers har alltid 
adventtiden for meg vært en god tid. 

Her synes jeg folk har blitt fl inke. Jeg 
kan ikke huske fra min barndom at vi 
tente lys og sang adventsanger. For 
ikke å snakke om lysmessene i advent-
tiden. Det er et verdifullt innslag i 
julefeiringen.
Ellers betyr selvsagt samværet med de 
nærmeste mye og jeg kan ikke tenke 
meg en jul uten kirkegang. Julaften 
og 1.juledag hører jo med til de store 
høytidsdagene i året.høytidsdagene i året.

- Er det stor forskjell på det å feire jul 
som pensjonist og aktiv prest?
- Advent- og juletiden var en utrolig 
travel tid som prest. I Brunlanes, der 
jeg hadde min siste tjeneste, begynte 
det på aldershjemmet på julaften. Så 
var det gudstjeneste i Kjose og siden 
i Tanum og Berg. 1. og 2. juledag var 
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Ta godt imot bøssebærerne!
Ta godt imot bøssebærerne fra Aksjon 
Håp når de kommer, oppfordrer 
Ingunn Rui.  
-  Dette er vår sjanse til å hjelpe men-
nesker som vanligvis ikke blir sett i 
nyhetsbildet.
Ingunn er lokal koordinator for Aksjon 
Håp, innsamlingsaksjonen som 20 
norske misjons- og bistandsorganisa-
sjoner står bak. Pengene går til rent 
vann, medisiner, lese- og skrivefer-
digheter, mikrokreditt og omsorgspro-
sjekter. Innsamlingsdagen er søndag 
10. desember, 2. søndag i advent.

1,1 milliard mennesker i verden man-
gler rent drikkevann. 500 millioner 
mennesker lever i ekstrem fattigdom. 
100 millioner barn mangler skolegang. 
I noen land er over 40 prosent av 
befolkningen smittet av hiv. 

Aksjon Håp vil bekjempe fattigdom 
og nød, og satser også sterkt på mikro-
kreditt.  

Med et lite lån kan en familie skape 
seg et helt nytt liv.

- Det er også viktig at Gjerpens-folk 
stiller opp som bøssebærere. Ved å 
ta en spasertur denne søndagen, kan 
du gi mange mennesker et bedre liv, 
avslutter Ingunn Rui.

"Aksjon Håp" 
trenger bøssebærere!
Her i Gjerpen trenger vi Her i Gjerpen trenger vi Her i Gjer
75 bøsse-bærere, og 
hvis DU er villig til å ta en tørn, 
så meld deg til 
Birger Venheim, tlf. 466 81 570 
eller Ingunn Rui, tlf. 35 59 05 85 
eller 970 12 405. 
Rekker du ikke å ringe, går det 
også an å møte opp direkte på 
Gjerpen menighetshus, søndag 
10. desember kl.13.00-14.00.

Aksjon Håp søndag 10. desember

det høytidsgudstjenester, så det gikk i 
ett, jul og advent…

Det er roligere som pensjonist.
Skjønt ikke helt rolig. Helt til for et par Skjønt ikke helt rolig. Helt til for et par 
år siden har han hatt vikariater, mest i 
Lardal. Nå er han aktiv i Skien KFUK-
KFUM og har programansvar for mye 
av det som skjer der.

- Hvis du skulle ha valgt om igjen, ville 
du ha valgt det samme?
- Ja, så absolutt. Det har vært menings-
fylt!                                               tea

Ta godt imot bøssebæ-
rerne fra Aksjon Håp 
når de kommer, oppfor-
drer Ingunn Rui.
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