
8 Godt nytt for Gjerpen

Vi har spurt noen i Gjerpen om hvil-
ken julesang de liker best, gjerne med 
en kort begrunnelse.en kort begrunnelse.en kort begrunnelse

Cathrine Mustvedt:
- Jeg liker godt 
Jakob Sande sin 
julesang:  
”Det lyser i 
stille grender”. 

- Den har en fi n 
tekst. Det noe 
med stemningen 
i sangen. Den er 
enkel og vár.

Kjell Frigstad:
- Det er så 
mange fi ne jule-
sanger å bli glad 
i. Skal jeg velge 
én sang, må det 
bli ”Mitt hjerte 
alltid vanker”. 

Melodi og 
tekst passer bra 
sammen - den er 
bare fi n!

Jens O. Kjær:
- Jeg har et spesi-
elt ungdomsminne 
som knytter seg til 
"Deilig er jorden".

- Jeg synes den 
har mye å si oss 
om nestekjærlig-
het og vilje til å 
leve sammen i 
fred. 

Hvilken julesang liker du best?
Hvis DU har en julesang du er spe-
sielt glad i, eller som du forbinder 
med en spesiell opplevelse, er du 
velkommen til å sende en e-mail til 
redaksjonen@gjerpen.no før jul.
Kanskje får vi til en oversikt over "jule-
sanger i Gjerpen" på internettportalen 
www.gjerpen.no til jul?

Det nye orgelet i Gjerpen 
kirke er under bygging

Kantor i Gjerpen menighet, Kjell 
Frigstad, forteller at han nylig har vært 
i Luleå i Sverige hvor det nye orgelet til 
Gjerpen kirke er under bygging. 
Orgelet vi har bestilt blir mer "fransk" 
en barokkinspirert i følge Kjell. Ord som 
Hovedverk, Swell, Rygg Positiv farer 
gjennom luften når Kjell med innlevelse 
forteller om orgelet. Jeg nikker høfl ig og 
blir på nytt minnet om at jeg er ufaglært 
når det gjelder så vel orgelkunnskap 
som orgelspill. Men moro blir det å høre 
kirken på nytt bli fylt av orgelmusikk av 
høy kvalitet! 
Dersom du er orgelinteressert eller bare 
nyskjerring, fi nner du mer informasjon 
om Grönlund orgelbyggeri  på internet-
tadressen: http://www.gronlunds-
orgelbyggeri.se.                            
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