
4 Godt nytt for Gjerpen

På 50- og  60-tallet ble det bygd nye 
boliger fra Lagmannshøgda og sørover 
langs Håvunddveien. Mange unge 
familier med barn fl yttet hit.
Det var bruk for et menighetshus der 
barn, unge og voksne kunne samles.
Lenge før huset ble bygd i 1969 var 
det arbeid i gang for å reise kapital til 
bygging og drift av huset. Ikke minst  
var kvinnene var  aktive gjennom  
totalt 5 menighetsringer.

Agnes Lura, som kom til Gjerpen i 
1947, var en av initiativtakerne til 
menighetsringene. 
Den 27.mars 1960 innbød hun ”noen 
damer for å snakke om og danne me-
nighetsringer rundt i Gjerpen”…, leser 
vi i protokollen fra den gang. 
På et møte i prestegården i april 
samme år, ble det dannet 5 menig-
hetsringer. Senere kom det en til.  Det 
var 3 ringer på Lagmannshøgda, 1 
på Rising, 1 på Grini og 1 på Nordre 
Frogner.
Av alle de 6 ringene som ble dannet, 
er det nå bare én ring igjen: ”Gjerpen 
menighetsring nr.2” 
Vi besøkte ring nr.2 i vinter. Ringen 
består av 7 godt voksne damer. Praten 
går lett rundt kaffebordet:
- Det første møtet i ringen ble holdt 
13.mai 1960 hos fru Forsbakk. Der ble 
det bestemt at vi skulle samles andre 
torsdag hver måned. Møtene skulle 
gå på omgang i hjemmene. Det skulle 
serveres kaffe til medbragt mat, ”kun 
1 slags kake skal serveres av vertin-

nen…”
-Det ble videre bestemt at medlemme-
ne skulle bare gi kr.2.- til utlodningen 
på møtene.
På første møte kom det 11 stykker og 
det kom derfor inn  kr.22.- som ble satt 
inn Gjerpen spareban.
-De første årene ble det holdt en stor 
basar til inntekt for menighetshuset. Et 
år loddet vi ut en bil som for øvrig ble 
vunnet av klokkeren i Skien.
-Astrid Tvedten, som døde i fjor, var 
primus motor for vår ring i mange år. 
Foruten møtene rundt om i hjemme, 
var vi ofte på turer opp til hytta 
hennes. Slik ble vi knyttet sammen. 
Ringen har ikke bare gitt penger til 
menighetshuset, men har betydd gan-
ske mye for oss sosialt. Vi har vært 
sammen i snart 50 år og akter ikke å gi 
oss ennå!

Gjerpen menighetsring nr.2 fortjener 
virkelig en stor takk for trofast innsats 
gjennom alle disse årene!               Tea.

 I vår elektroniske tidsalder  
 har bildet av de driftige 
 damene i menighetsring nr. 2  
 dessverre "gått seg bort" på  
 veien til trykken. Vi håper det  håper det  håper det

dukker opp til neste nummer...                                               
   red.

Hatten av for Gjerpen menighetsring nr.2


