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– Hva renner først i tanken når dere nå ser tilbake på disse åra i 

menighetsrådet? 

     Inger Merete og Truls er raskt 
enige: – Det var lite vi visste om hva 
som må organiseres, struktureres, 
forberedes, tas ansvar for bakom hvert 
samvær vi har i kirka og kirkestua. Vi 
har sannelig fått se inn i arbeidet som 
ligger bakom. Og vi har vår prest, Nils 
Christian, som virkelig er kunnskapsrik 
og byr på seg selv for oss alle og 
engasjerer og inspirerer.  
     Kantor Tatiana er jo uerstattelig i 
musikalsk sammenheng! Og uten  
Truls kirkevergen, som alltid er godt 
forberedt, hadde vi neppe hatt slik 
orden på oppgavene. Vi har lært så 
mye! Og hyggelig og sosialt har det        

        Inger Merete Bjerkerud                 også vært!   
         

     Inger Merete sier hun har gleda seg til møtene og reiser glad hjem 
igjen. Alle viser stor takknemlighet i et så godt klima som i menighets-
rådet.  Nå skal det være valg til høsten, så folk som blir valgt, kan bare 
glede seg over å komme inn i et arbeid som i alle fall har gitt oss mye. 
Særlig gleder Truls seg over å arbeide med barn, og tenker her på at de 
begge to har vært med i Trosopplæringsutvalget de siste åra. De vil 
gjerne fortsette i dette arbeidet som de begge ser som svært viktig.  
– Her kan vi bidra til å gi videre verdigrunnlaget vårt, sier de begge.  
Inger Merete: – Dette arbeidet har hatt mye fokus i noen år da planene var 
under arbeid. Nå praktiserer vi tiltaka, og vi har mye moro og interessante 
samvær med barn/unge i ulike aldre. Det er mye planlegging og arbeid 
bak, og da er svært hyggelig for oss å få gode tilbakemeldinger fra 
foreldre til deltakerne. 
     Vi avslutter praten over en kopp kaffe, og jeg ser veldig klart at slike 
folk som disse to er med og bærer menigheten videre. 
                                                                                                           shs 


