
4 Godt nytt for Gjerpen

Kan det komme noe godt fra Pors-
grunn.? Svaret er et ubetinget JA. 
Og et av bevisene for det er Birger 
Venheim, den nye menighetsrådsfor-
mannen.
Han er nemlig født og oppvokst i Pors-
grunn, sør i Gjerpensdalen. Nå er han 
bosatt i lia opp mot Ryggen og blitt 
en glødende Gjerpensgutt. Ja, det er en glødende Gjerpensgutt. Ja, det er 
noe gutteaktig ved han: liten av vekst, 
kvikk i bevegelsene og tilsynelatende 
aldri i ro.
Kortversjonen om Birger er slik: født 
i juni 1953, grunnskole, utdannet IT-
ingeniør, skilt, tre barn, uføretrygdet, 
samfunnsengasjert og menighetsenga-
sjert ut over det vanlige.
Jeg møter Birger hjemme i eneboligen 

hvor han har en utrolig utsikt 
over Gjerpensdalen. Blid og 
fornøyd fører han meg inn i 
ei romslig stue hvor permer, 
papirer og protokoller ligger 
stablet opp på bord og stoler.
- Ja, som du ser, kreves det en 
del lesing for å sette seg inn 
i alle sakene menighetsrådet 
jobber med, unnskylder han 
seg. - Jeg må innrømme at 
det var med liten entusiasme 
jeg lot meg velge til formann, 
men etter noen få dager ”i sto-
len” er jeg blitt skikkelig gira 
på oppgaven og gleder meg 
til å sette i gang. Han trekker 
pusten.
- Før du farer videre, Birger, 

må vi gi menigheten et bilde av hvem 
du er. Du skal få lov til å begynne med 
dine svake sider.
Det fører til en bråstopp i tre sekunder. 
Så sprer det seg et bredt fl ir over ansik-
tet hans, og han repliserer.
- Hhar jeg noen av ddem da? Og så er 
han i gang. -Jeg vet at jeg prater for 
mye, også i situasjoner hvor jeg burde mye, også i situasjoner hvor jeg burde 
holdt tett. Og så kan jeg være forferde-
lig sta. Jeg synes jeg kan se noen nikke 
på hodet når de leser dette, humrer 
han. Også kan du notere dette med å 
opptre offentlig i høytidelige situasjo-
ner. Det syntes jeg var ok før, men nå 
gruer jeg meg forferdelig for slike ting. 
Kan du skjønne hvordan jeg kunne 
svare ja til formannsjobben? spør han 
undrende.

Alt-mulig-mann ny leder i menighetsrådet

Birger Venheim
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- Men så har du utrolig mange sterke 
sider også da, penser jeg ham over.
- Tja, da får du jommen hjelpe meg, 
svarer han kledelig beskjedent, før han 
legger i vei på nytt. - Jo, jeg vet hva 
jeg står for og tror at jeg klarer å gi 
tydelig uttrykk for det. Jeg er løs-
ningsorientert og arbeider strukturert 
selv om det glipper av og til. Også må 
jeg vel kunne si at jeg er sosial, liker å 
være sammen med og prate med folk i 
ulike fora. Og det var vel det?? Han gir 
inntrykk av å ville sette punktum.
- Jeg har sterkt inntrykk av at du har en 
fi nger med i det meste av det som skjer 
i menigheten. La meg nevne høyttaler-
anlegget i kirken.
- Ja, det, ler han. Jeg er jo ikke helt 
alene om det, men jeg har påtatt meg 
en oppgave som gjelder lyd, bilde og 
lys i kirken. Resultatet av det vil mer-
kes etter hvert som tingene blir montert 
i kirkerommet. Det tror jeg vil kunne 
gi samlingene våre et ekstra løft.
I tillegg er Birger menighetens økono-
miansvarlige, han brukes som forkyn-
ner, og er og har vært med i en rekke 
komiteer og utvalg. Siste oppdrag har 
vært å administrere maling av hage-
gjerdet rundt prestegården. For dette 
arbeidet får menigheten noen sterkt arbeidet får menigheten noen sterkt 
tiltrengte kroner. Nyttig mann og nyttig 
dugnadsgjeng.
- Jeg vil påstå du er en ruvende person 
i menigheten, Birger, men du ruver 
ikke særlig ellers...
- He, he, he! Han vipper bakover på 
stolen og skratter hjertelig. Ddu mener 
vel hhøyda mi. Nei, 162 på strømpe-
lesten imponerer ikke noen. For å si 

det som det er, så har det plaget meg i 
alle år. Selv nå i voksen alder føler jeg 
meg ubekvem noen ganger. Men verre 
har det vært med stamminga. Da jeg 
gikk i tredje klasse, våknet jeg opp en 
morgen og fi kk ikke fram et ord. Det 
var litt av en opplevelse, kan du tro! 
Panikk er et mildt uttrykk. Heldigvis 
fi kk jeg hjelp av en dyktig logoped. 
Men jeg fi kk et skikkelig tilbakefall 
da jeg startet på rekruttskolen og er 
kanskje den eneste i Norge som er di-
dimittert på grunn av ststamming. Han 
humrer igjen.
Så gikk Birger på en skikkelig smell. 
Mange ytre påkjenninger førte til 
sterke psykiske belastninger og så 
gikk han på hodet i den berømmelige 
veggen. Fremdeles sliter han med et-
tervirkninger av dette.
- Derfor er det så viktig for meg å være 
opptatt med noe meningsfylt der jeg 
selv kan bestemme omfang og tempo 
sier han ettertenksomt. Jeg synes det er 
innmari trivelig å kunne være til nytte 
og hjelpe noen. Og siden jeg kan litt 
om mye, hender det rett som det er at 
jeg får til det.
- Kan vi vente oss noe revolusjone-
rende nytt fra det nyvalgte menighets-
rådet?rådet?
- Det er det litt for tidlig å si noe om 
nå, konstaterer Birger. Først og fremst 
skal jeg ha med meg hele menighetsrå-
det når vi staker opp veien videre. Og 
hvem vet, det kan jo hende vi fi nner på 
noe veldig lurt? Heldigvis har vi mye 
positivt å bygge videre på i menighe-
ten, både av menneskelige og materi-
elle ressurser.             (forts. side 13)
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Alt-mulig-mann...(forts. fra side 5)
Gjerpen er mulighetenes menighet. 
Han nikker gjentatte ganger mens han 
sier det, for å understreke at det han 
sier er sant.

Lykke til med den store og viktige opp-
gaven du har foran deg, Birger. Måtte 
du og medarbeiderne dine få oppleve 
gode og berikende år i rådet. Guds 
velsignelse over arbeidet!
Så er det opp til oss andre å oppmuntre 
og komme med innspill til dem. Og 
kanskje våger noen av oss å si: Her er 
jeg, har dere bruk for meg?
                                                 køs
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