
13Godt nytt for Gjerpen

TIRSDAG FØR PALME-
SØNDAG, 31. MARS 

vil konfi rmanter fra Gjerpen 
oppsøke fl est mulig hjem 

og be om en gave 
til Kirkens Nødhjelp. 

TA GODT IMOT VÅRE 
BØSSEBÆRERE 

- HJELP OSS Å HJELPE!

Utleie av Menighetshuset

Benytt huset til fester, møter, burs-
dager, konfi rmasjoner mm. Priseks.: 
    Storsalen m/ kjøkken kr. 1400,-
    Peisestua m/ kjøkken kr. 900,-
Prisene dekker renhold og oppvask. 
Bestill huset hos Grethe og Bjørn 
Solbakken, tlf. 35 59 01 69.

"Ashas ark"
Når fl ommen river bort hus og eiende-
ler, kaster Asha (17) seg i en båt for å 
berge folk og fe. 
I 2009 setter Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon fokus på hvordan fattige men-
nesker rammes av klimaendringene. 
35.000 bøssebærere over hele landet 
viser tirsdag 31. mars sitt engasjement. 
Gjerpen menighet deltar i aksjonen. 

En av dem som rammes hardt av føl-
gene fra klimaendringene er Asha. Hun 
bor på øya Manushmarar midt i den 
store elva Brahmaputra nord i Bangla-
desh. De 20 000 innbyggerne på øya 
er vant til fl ommen som kommer hvert 
år. Men på grunn av klimaendringene 
har elva blitt både større og sterkere 
de siste årene. Og konsekvensene 
er dramatiske. Når elva stiger, borer 
vannmassene seg inn i sanden og river 
med seg store biter av øya.

- Flommen i fjor var den største jeg 
kan huske å ha opplevd. Mange naboer 
mistet husene sine og alt de eide. Det 
var vondt å se, forteller Asha (17). Den 
unge jenta er med i en av ungdoms-
gruppene på øya som trår til i red-
ningsarbeidet når det er fl om. 

- Vi slet med å fi nne nok båter til å 
redde folk som hadde klatret opp på 
takene, men til slutt fi kk vi heldigvis 
fraktet alle til et trygt sted, sier Asha.


