
4 Godt nytt for Gjerpen

Vi presenterer den nye kirketjeneren

Gjerpen menighet har fått ny kirke-
tjener; Nils Harald Oredalen. Han 
er 46 år gammel, gift med Hilde og 
har ei jente på 10 og en gutt på 12 år. 
Familien er bosatt i Landgangen.

Nils Harald er født i Porsgrunn, men 
vokst opp på Borgestad hvor forel-
drene bor. På farssiden kommer slekta 
fra Oredalen her i Gjerpen. 
Som ung var han aktiv i gospelgruppa 
i Borgestad. Senere har han vært mye 
engasjert av Porsgrunn kommune som 
støttekontakt, avlaster og tilsynsfører. 
Men det er på fritida.

De siste 24 årene har han arbeidet på 
Gilde og ble med da de fl yttet anlegget 
til Tønsberg. Der har han vært service-
mann og nærmest for en alt-mulig-
mann å regne. 

Det er en erfaring han for god nytte av 
som kirketjener og kirkegårdsarbeider. 
Når vi dessuten vet at Nils Harald har 
litt utdannelse som møbelsnekker og 
tømrer mener vi at han er rette man-
nen i Gjerpen. Her er det stadig ett og 
annet som må fi kses på.

-”Hva var grunnen til at du søkte stil-
lingen som kirketjener i Gjerpen”?
-”Jeg liker å jobbe ute og jeg liker å 
jobbe med og for mennesker. For noen 
år siden tok jeg et kurs i sorgarbeid. 
Det tror jeg kan komme til nytte nå i 
den nye tjenesten. Vi møter ofte sør-
gende mennesker når vi arbeider på 
kirkegården. Dessuten ble jeg lei av 
skiftarbeidet på Gilde og ser fram til 
mer regelmessig arbeidtid. ”

-”Har du noen hobbier”?
-”Jeg liker å ha noe å gjøre. Og når jeg 
ikke har noe annet å ta meg til, blir det 
vedhogst. Det er den beste form for 
avkobling jeg kan tenke meg….”

Vi sier takk for praten og ønsker Nils 
Harald velkommen til Gjerpen og 
lykke til i tjenesten.  

tea

"Jeg liker å jobbe med mennesker"

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:
www.kirkens-sos.no

Nils Harald Oredalen

  LA OSS BE FOR:
   - Alle våre naboer, 
     både kjente og ukjente
   - Alle som skal på reise og
      og alle nye mennesker vi møter
   - Menighetsturen til Madagaskar
   - Alle gudstjenester og møter
   - Alle konfi rmantene våre
   - At vi må alle må se hva vi kan 
     gjøre for å ta vare på skaperverket 
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