
13Godt nytt for Gjerpen

Allerede før jul var årets konfi rmanter 
i Gjerpen ute på en innsamlingsaksjon. 
Målet for aksjonen var å støtte en vi-
deregående skole i Kongo, Brazzaville.
I løpet av et par små timer klarte de å 
samle inn 24.300 kroner. Flott innsats!

Mange skoler i Skien er med i et sam-
arbeidsprosjekt med skoler i Kongo, 
bl.a. Venstøp og Sneltvedt skoler. Vi 
har hatt utveksling av lærere, og for to 
år siden var Noel Mpiere her  Skien i 
et år. Da han kom hjem, fortsatte han 
i sin jobb som lærer, men på fritiden 
startet han en videregående skole for 
fattige ungdommer.
Jeg var i Kongo på besøk på våre 
vennskapsskoler i februar, og vi be-
søkte også Noel og hans skole. Det var 
fattigslige forhold, men studenter og 
lærere var veldig ivrige og hadde stor 
tro på at det skulle gå.
Nå er de pengene som Gjerpenkon-

fi rmantene samlet inn 
før jul blitt overført til 
Kongo, og SPEECH, 
som skolen heter.
Se nedenfor hva Noel 
skriver i en hilsen til 
Gjerpen menighet.

Steinar Lund

Konfi rmantaksjon for skole i Kongo

Det er store glede for meg og elevene 
ikke glemte laerene i SPEECH å 
høre at dere har samle for 
SPEECH. 
ÆRE vår GUD. 
Jeg tror nå forst vi skal bygge to 
andre klasserom. Etterpaa vi
skal kjøpe benk og bøker for elevene 
fordi de fleste barna sitte på jord, 
etterpå vi skal sende til dere
bilder til disse klasserommene og re-
ferat med andre tingene vi kan gjøre 
hvis det bli resten pengene. 

Til slutt jeg onsker alt Godt til alle 
i Gjerpen kirken og Gud velsigner 
dere og Pastor. Det er godt nytt for 
elevene, oss og foreldrene.

Noel Mpiere

La oss be for: 
- alle som føler seg ensomme
- alle som opplever store smerter 
- alle som synes de ikke får til å tro 
- alle som føler seg sviktet 
- alle som må ta vanskelige valg


