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11 - åringene overnattet i kirken
De fl este av våre arrangementer i kir-
ken foregår på dagtid. Det hører med 
til sjeldenheten at det foregår noe der 
om natta. Nattlige aktiviteter i og rundt 
kirka har vel ikke forekommet siden 
kirka brant for 5 år siden. Men natt til 
lørdag 29. november skjedde noe som 
var langt mer hyggelig. Da hadde vi 
overnattingsgjester i kirken!
Vi hadde invitert alle 11-åringene i me-
nigheten til å overnatte der. Dette var 
en del av et landsomfattende tiltak ret-
tet mot denne aldersgruppen. I tillegg 
til 11-åringene og noen voksne var en 
kontigent av årets konfi rmanter med 
som hjelpere, Tilsammen var vi rundt 
40 personer som tilbrakte kvelden og 
natta sammen. 
Et av høydepunktene var da vi fi kk 
besøk av Trygve Wikstøl som på en 
fengende måte fortalte oss om Samuel. 

Gutten Samuel som bodde i tempelet 
og som ble ropt på og kalt av Gud. 
Senere på kvelden tok Bjørnar oss med 
på en fakkelvandring rundt på kirke-
gården. Gjerpen kirkegård er jo full av 
historie, og Bjørnar fi kk lært oss mye 
om forskjellige personligheter som 
ligger begravet her. Litt skummelt for 
noen kanskje, for mens vi gikk runden 
dukket det jammen opp noen hvitkled-
de skikkelser mellom gravstøttene....
Etterpå var det servering av boller og 
kakao før vi ble tatt med helt opp i 
kirketårnet. Kvelden ble avsluttet med 
kveldsbønn, og mange av barna tente 
lys for mennesker de tenkte på og ville 
be for.
Søvn ble det så som så med den natta. 
Men etter en god frokost og diplom-
utdeling til alle 11-åringene var det en 
fornøyd fl okk som dro hjem igjen.
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