
5Godt nytt for Gjerpen

Festgudstjeneste 
søndag 25. mars
Søndag 25. mars innbyr vi igjen til 
festgudstjeneste med ”Sang fra den 
verdensvide kirke” !
Vi presenterer sang fra afrikansk og 
latinamerikansk kirkeliv, - både litur-
giske ledd og salmer – og selvsagt litt 
fra vår egen tradisjon – selv om en så 
kjent salme som ”Navnet Jesus” faktisk 
kommer fra Afrika! Musikken spen-
ner over et stort spekter, fra det sarteste 
inderligste og vakre Kyrie og Agnus Dei 
til det rytmisk spenstige og fulltonende 
Yakanaka Vhangeri!
Sangerne Per Inge Håland og Jasmine 
Deliler er solister, og Jostein Rørmark 
spiller forskjellige slagverksinstrumen-
ter. Ellers medvirker Gjerpen kam-
merkor, Gjerpen Glasang og Porsgrunn 
Sangforening.
Liturg og predikant er Svein Lindebø.

De av dere som var på en diakoniguds-
tjeneste for ca et år siden, vil huske at vi 
der brukte noen sanger fra den afrikansk 
kirke – sanger som nå er kommet i vår 
nye salmebok, Salmer 97. Noen av disse 
skal vi også gjøre sammen denne gang, 
og vi kaster oss utpå med stor frimo-
dighet! De afrikanske språk er faktisk 
veldig artig å synge på og sangene er 
såpass enkle i akkordoppbyggingen at 
det er greit å fi nne sin plass i et fl erstem-
mig kor! Ingen synger”feil”! Alle er med  
på å gjøre klangen rikere og lovsangen 
mer fulltonende!
Noen av de liturgiske ledd, og salmer, 
vil likevel (dessverre?) denne gang 
måtte overlates til korsangerne alene 

– Vi lover en iherdig innsats og forhå-
pentligvis en fi n opplevelse! Det er vårt 
håp at med voksende ressurser på det 
musikalske område vil vi kunne ta opp 
noe av dette som vår alles eiendom i 
neste omgang slik at alle da kan være 
med! Men altså nå i første omgang som 
en inspirerende presentasjon og i beste 
lutherske tradisjon, korsang på vegne av 
menigheten.
Kom og bli med! Vi lover en glad guds-
tjeneste!
Til dere som kjenner noen med afrikansk 
eller latinamerikansk bakgrunn : Be dem 
med på gudstjeneste denne dagen!
Og til dere som snart skal på misjonstur 
til Madagaskar: Kom og hør! Ta med 
dere noe av lovsangen hjemmefra, og ta 
med dere tilbake ekte vare fra et varmt 
folk!
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