
13Godt nytt for Gjerpen

Lørdag 3. mars reiste 82 speidere fra 
hele Telemark til Lifjell på snøhuletur. 
19 av dem var Gjerpen-konfi rmanter, 
fra friluftsgruppa. 
Beltevogner sørget for transport av 
personell, sekker og annet materiell. 
Da vi ankom Glekse fant vi nok av 
snøskavler egnet for graving av huler. 
Gjerpengjengen gravde 5 snøhuler 
med plass til 4-5 i hver.  Ved gra-
ving av snøhule er det viktig å tenke 
kuldegrop, buet tak og utretting av 
ujevnheter i taket. Da ligger alt til rette 
for en god natts søvn med en tempera-
tur rundt 0 grader inne i snøhula. Der 
er det alltid lunt og godt selv om det 
blåser og snør på utsiden. Noen frøs 
om natten, andre ikke. God sovepose, 
godt liggeunderlag og tørre klær mot 
kroppen er viktig for en snøhuleboer. 
Det var tåke på lørdag, og søndag 
våknet vi også til tett tåke. Sikten var 
30-50 meter, så det var begrenset hva 

vi fi kk se av Lifjell. 
Søndag var det gudstjeneste i natu-
rens egen katedral og kirkekaffe med 
bløtkake som smakte ekstra godt i 
fjellheimen. Utrolig hva man kan få til 
med enkle midler.

Etter pakking og rydding av leiren, 
gjensto kun en fl ott nedfart på ski 
tilbake til Jønnebu.
Jeg tror de fl este deltakerne har fått et 
positivt minne for livet. En natt i en 
snøhule glemmer man ikke så lett.

Sten Roger Thorstensen 
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Snøhuleovernatting m/bløtkake for friluftskonfi rmantene!

Søndag 15. april setter 
konfi rmanter fra Klev-
strand, Porsgrunn, Solum 
og Gjerpen opp musikalen 
”Ansikt til ansikt”, skrevet 
av Harald Schøien. 
Fra en verden med plass til 
alle, blir verden delt: 
En stor ”solside” for de få 
og en trang ”skyggeside” 
for de mange, skilt av en 
søppelhaug. Frykt og total 
ensomhet fyller alt og alle. 
Et lyn blinker og lyset fyl-
ler alt, da en person kom-

mer fram fra søppelhaugen. 
Det åpnes for kontakt mellom 
de to sider. Mennesker på tvers 
av skillelinjer begynner å se 
hverandre, tar kontakt, snakker 
med og hjelper hverandre.
Gjerpen deltar med dansere, 
korsangere og en praktisk 
gruppe som har laget et stort 
”alterbilde.” Sammen med 
friluftsgruppa står praktisk 
for rigging av Porsgrunnshal-
len, der spillet forgår. søndag 
15.april kl. 15.00 og kl. 17.00.  

Svein Lindebø


