
5Godt nytt for Gjerpen

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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