
8 Godt nytt for Gjerpen

Gjerpen menighetshus har i alle år hatt Gjerpen menighetshus har i alle år hatt 
en gjeng trofaste slitere som gjennom 
dugnadsarbeid og kreativ utnyttelse 
av ressursene har sørget for at vi har 
et tipp topp, gjeldfritt menighetshus 
som kan benyttes for en rimelig leie 
av både menighetens aktiviteter og til 
private arrangementer.

Men noen har vært avhengig av andres 
hjelp for å kunne delta i husets akti-
viteter: Da huset ble bygget, for ca 40 
år siden, så man seg ikke i stand til å 
bygge heis for funksjonshemmede!

For noen år tilbake ble det lagt til rette 
for adkomst med rullestol til storsalen 
fra nord. Men fortsatt mangler både 
handikaptoalett og tilgang til kjeller-handikaptoalett og tilgang til kjeller-
etasjen før huset kan sies å gi likever-
dig tilgjengelighet for alle. 

Fra 2009 er det imidlertid innført krav 
om tilrettelegging for funksjonshem-
mede, og det arbeides derfor nå med 
planer for et tilbygg med ny inngang, 
garderobe og toaletter mot nord.
Men selv om menighetshuset drives 

godt, og har en solid økonomi, gir ikke godt, og har en solid økonomi, gir ikke 
driften mulighet til å gjennomføre et 
så stort løft uten tilføring av betyde-
lige ekstra ressurser.

Det store spørsmålet nå er om menig-
hetshusforeningen av økonomiske 
grunner bare kan bygge ut påbudt 
tilrettelegging av tilgjengelighet og 
toalettforhold for førsteetasjen (stor-
salen), mens kjelleretasjen fortsatt 
vil være utilgjengelig for rullestoler, 
barnevogner og folk som er "dårlige til 
beins". Det er en del av oss  som synes 
det i så fall ville vært veldig trist! 

Håpet er derfor at det er noen i Håpet er derfor at det er noen i Håpet er derfor at det er
Gjerpen som ser seg i stand til å bidra 
med med noe av den halve millionen ekstra noe av den halve millionen ekstra 
som det vil koste å tilrettelegge HELE 
menighetshuset for ALLE!

Så hvis du har penger, maskiner, Så hvis du har penger, maskiner, Så hvis du har
arbeidskraft eller kompetanse du 
kan bidra med, kan du  melde fra til 
menighetshusforeningens styrefor-
mann, Bjørn Erik Høgseth, eller sette  
beløpet inn på konto 2610.22.05447.
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Menighetshuset - endelig for alle?


