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Aase Sigrid Ørpen 
har sittet i menighetsrådet vårt i åtte 
år, derav de fire siste som leder. Hun 
har hatt de fleste ”hatter” på i dette 
arbeidet:  
 

Det har vært kjøkkenstell i mange 
anledninger på kirkestua, alt fra bakst av 
brød og kaker til suppekoking, hun har 
vært tekstleser og medhjelper i kirka, 
representert menighetsrådet ved de fleste 
jubileum for 50-årskonfirmanter m.m. 
Lista kan nok bli lenger, men Aase er 
meget beskjeden når det gjelder å 
framheve dette, - for det er så mange 
andre som gjør mye og, sier hun i en prat. 
 

Aase er en forsiktig ledertype, men vi er mange som har opplevd henne som den 
rolige og trauste, som takler situasjoner med humør, smil og sindighet. DET er 
Aase. 
- Når du ser tilbake, Aase, hva vil du trekke fram? 

- Det er klart at de siste åra som leder har vært mer krevende. 
Det er mange saker å sette seg inn i, men absolutt interessant og lærerikt. Men 
uten Truls, kirkeverge, hadde det jo vært tungt. Han bærer jo den største byrden 
med saksforberedelse. I denne læreprosessen har det gått seg fint til takket være 
han som enestående støtte og iverksetter. 
- Jeg vet du har vært sentral i formiddagstreffet ”Vi over 60”. Hvordan har det 
vært? 

- Det har vært en del arbeid, men udelt en hyggelig opplevelse, for det er så 
mange som har gitt gode tilbakemeldinger. Så dette er vi litt stolt av å ha satt i 
gang. Marit Riis har vært min positive ”parhest” både med dette og i mange 
sammenhenger. Ikke alle i rådet har kunnet bidra like mye. Livsfasene våre 
krever oss ulikt. 
- Dette året har vel vært ekstra begivenhetsrikt? 

- Med alle kirkejubileene, tenker du? Ja, uten tvil både arbeidsomt og trivelig. 
Men det var mange gode hjelpere. Å møte biskop og prost med ektefeller var 
spennende, men ble uhøytidelig og liketil. Det kan bli fint nå å ha mindre ansvar, 
men jeg setter pris på å ha fått være med på gode gjøremål. 
                 shs 
 


