
8 Godt nytt for Gjerpen

Brita Fjose  og Ragnhild Oterhals de-
ler på ledervervet på Venstøp bedehus 
i jubileumsåret.
Brita er ekte stril, født og oppvokst på 
Holsenøy nord for Bergen. Sammen 
med sin mann, Kristian som var urma-
ker, kom hun hit til Gjerpen i 1960:

-Det ble naturlig for oss å engasjere 
oss på Venstøp bedehus. Vi har begge 
bakgrunn fra Indremisjonen. Her på 
Venstøp fant vi vårt åndelige hjem, 
fi kk venner. Barna våre var med i 
barne- og ungdomsarbeidet her, så for 
oss har huset betydd mye, ikke minst 
sosialt.

Ragnhild har en litt annen bakgrunn.
- Jeg kommer fra Gjerpen og vokste 
opp på Århus. Foreldrene mine hørte 
til i Betania nede i byen, så der trådte 
jeg mine barnesko.
Etter at jeg ble gift bodde vi et år på 
Jæren. Da vi fl yttet hit i 1967 enga-
sjerte vi oss begge på Venstøp.

- Hva har bedehuset betydd for 
nærmiljøet?
-Vi har ikke alltid vært så stor 
fl okk på de vanlige møtene, men 
opp gjennom årene har mange 
barn gått på søndagsskole her.  
Etter hvert som de ble voksne 
fl yttet de gjerne ut. Nå er de som 
var barn og unge her spredt. 
Flere er aktive andre steder og i 
andre menigheter. Vi tror at den 
gode sed som ble sådd her har 
båret frukt.

Hva ønsker dere som gave til bedehu-
set i forbindelse med jubiléet?
-Vi ønsker oss fl ere medlemmer og at 
barn og unge igjen kunne fylle huset. 
Venstøp bedehus ligger så fi nt til like i 
nærheten av nye byggefelt. Så dette er 
vårt høyeste ønske: fylle huset!

Hvordan skal jubiléet markeres?
-Vi planlegger stor jubileumsfest, søn-
dag 18. mars kl.17.00. Gla´sang skal 
synge, det blir historisk tilbakeblikk, 
hilsener og god tid til prat over kaf-
fekoppen. Soknerpesten i Gjerpen blir 
med, nå som da huset ble innviet for med, nå som da huset ble innviet for 
100 år siden, men det er selvsagt ikke 
samme presten.

Vi takker for samtalen og kan opplyse 
at i jubileumsåret består styret for 
Venstøp Normisjon av 5 kvinner: Brita 
Fjose, Ragnhild Oterhals, Borghild 
Dahl, Ruth Bjerkeseth og Ragna 
Frønes.                                           tea

Ragnhild og Brita styrer på Venstøp
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