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Hva gjør en middelaldrende mann som 
leddgikta har gjort arbeidsufør, men 
som likevel har lyst til å jobbe, som 
elsker planter, blomster, dyr og natur 
og ønsker stillhet og ro?

Spør Geir Åge Ballestad og han svarer 
deg: Slår seg ned i den gamle 
”Butikken” i Luksefjell sentrum med 
ti prosent stilling som kirketjener.

Det er nesten som å slå fi rer fl uer i ett 
smekk, tenker vi. Skjønt 41-åringen 
ville neppe gjøre hverken en katt eller 
ei fl ue fortred, slik han fremtoner i 
sofakroken i den gamle lagerdelen av 
”Butikken”. Rolig, avslappet, vennlig 
og utrolig engasjert når praten går om 
akvariefi sk og friluftsliv.

Stedet han og kona Gry har slått seg 

til, er en kombinasjon av 
Edens have og Noas Ark. 
Bare på veien inn til sofa-
kroken passerer vi et bur 
med fem kritthvite duer, et 
nytt bur med fi re enda hvi-
tere kaniner og ser halen på 
en irsk setter. Og innen vi 
har satt oss, har vi passert 
tre enorme akvarier fylt 
opp med nydelige planter 
og et mylder av spennende 
fi skearter, fl ere av dem 
hentet fra Amazonas. 

- Ja, her er det folksomt, 
ymter vi frampå. 
- Joda svarer Gry, men vi 
har trappa veldig ned etter 

at Geir Åge blei syk. På det meste had-
de vi sauer, griser, høns, ender, gjess, 
hund, katt, tropefugler, chinchillaer og 
fasaner, i tillegg til 2,5 millioner bier 
fordelt på 50-60 kuber.
- Det var derfor vi ønsket å slå oss til 
på dette lille bruket, erklære Geir Åge 
glødende. Sammen har vi utviklet in-
teressen for dyr og planter og naturen. 
Og ungene sier det: De nede i byen har 
ikke så vakker stjernehimmel som oss. 
Der nede er det for lyst.
Unger har de tre av. Tvillinger, gutt og 
jente, som skal begynne på ungdoms-
skolen og ei jente som skal avslutte 
den til sommeren.
Geir Åge har prøvd seg både som 
snekker, tømmerhogger, sveiser og 
platearbeider. I fl ere år jobbet han 

Dyrekjært og trivelig kirketjenerpar

Geir Åge og Gry Ballestad
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som mekaniker på Rafnes, Hydro og 
Elkem. 
I 1999 ble han så ansatt som kirketje-
ner i Luksefjell, men både Gjerpen, 
Borgestad og Nordre gravlund har hatt 
nytte av ham som kirkegårdsarbeider.
Jobben i Kapellet utgjør tre timer i 
uka. Men det er mye som skal stelles 
og vedlikeholdes, så en del gratisar-
beid er det også blitt. Det er det særlig 

Gry som har stått for. Og nå som Geir 
Åge har blitt hundre prosent syke-
meldt, har hun steppet inn som vikar.
- Jeg håper å komme sterkere tilbake. 
Det gjøres stadig framskritt med me-
disiner for leddgiktpasienter, sier Geir 
Åge. Men foreløpig holder jeg meg 
oppegående på sterke medisiner og 
støtter meg til ei snill kone.

køs

Luksefjell kapell 150 år
Program for jubileumsfeiringen 

søndag 8. juni:
 Kl.11.00  Jubileumsgudstjeneste i Luksefjell kapell. 
    Biskop Skjevesland taler. Prost og sokneprest forretter.
    Sang av Gla’sang og Valebø bygdekor. 
    Dåp. Offer til Gjerpen menighet.

 Kl.13.00  Jubileumiddag på Luksefjell grendehus.
                       Prolog
                       Hilsener
                       Sang av korene
                       Kaffe og kaker

 NB! Takket være støtte fra Skien kommune, 
         kan vi innby alle til gratis middag og kaffe.

 Ta gjerne med campingstol. 

 Hvis været blir godt, vil vi legge mye av samlingen 
 på grendehuset utendørs.
                    

Velkommen til kirkejubileum i Luksefjell !


