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Mitt liv, mitt ansvar??

Mitt liv, mitt ansvar??

Livet kan være brutalt og nådeløst. 
Mennesker kan skuffe deg, og såre deg.

”Ikle dere da inderlig barmhjertighet, 
godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tål-
modighet, så dere tåler hverandre og 
tilgir hverandre dersom en skulle ha noe 
å anklage en annen for. Liksom Kristus 
har tilgitt dere, skal også dere tilgi hver-
andre.” Kol.3.12b-13

Har jeg noe valg hvis noen sårer meg? 
Har jeg noen mulighet når følelsene 
mine reagerer? Hva kan jeg gjøre når 
livet behandler meg nådeløst og bru-
talt??

Mitt liv, mitt valg??

Du kan velge. Du kan velge hvilke følel-
ser og reaksjoner du vil følge. Bli sint, 
men synd ikke. Du kan ikke hindre at 
du reagerer, men du har innflytelse på 
hvorvidt du skal la disse reaksjonene 
skal få lov å produsere ord og handlin-
ger.

Filadelfia er en samling av mennesker, 
som er grepet av Jesus. Ingen av oss er 
skånet for livets brutalitet. Det er ikke 
bare rundt oss vi ser ekteskapsutfordrin-
ger, brutte relasjoner, sårende ord, bitre 
konflikter, urettferdighet, usanne rykter, 
ufullkomne foreldre og barn, uheldige 
ordvalg, tragiske misforståelser... 

Vi blir alle utsatt for ting som utfordrer 
vår evne til å vise nåde og tilgivelse. 
Husk at tilgivelse ikke kun er noe vi kan 

Jeg har blitt såret mange ganger. Har 
du?

Det ligger en fristelse i å dyrke denne 
bittersøte smaken av rettferdig sinne og 
selvmedlidenhet. Det ligger en formida-
bel spirekraft i disse følelsene. Men de 
bærer en fortvilet ødeleggende frukt. En 
frukt som ødelegger deg, ikke de du er 
fornærmet på. Bitre og sinte mennesker 
er sjelden mennesker som har det godt.

En dame hadde nettopp fortalt at hun 
var blitt en kristen. Plutselig for en potet 
gjennom luften og traff henne i ansik-
tet så blodet rant. Avsenderen var en 
kvinne som i årene som lå bak hadde 
blitt dårlig behandlet av denne kvinnen. 
Den ny-kristne kvinnen var kjent for sitt 
voldsomme temperament, så alle stod 
nå og ventet på reaksjonen. Men kvinnen 
bøyde seg ned, tok opp poteten og så på 
den før hun puttet den i lomma si. 

Det gikk flere måneder.

Det banket på døra. Kvinnen, som flere 
måneder tidligere hadde kastet poteten, 
åpnet døren til sitt hjem. Når hun så 
hvem som stod der ville hun lukke igjen, 
men ble stoppet. Hun fikk en bøtte med 
poteter pent levert i hendene. ”Her er po-
teten du kastet. Jeg plantet den og vannet 
den. Aldri har jeg sett en potet bære mer 
frukt! Jeg har tatt vare på tre poteter, 
som jeg vil plante til våren. Resten vil jeg 
gi deg som gave. Unnskyld for at jeg har 
såret deg i tiden som ligger bak. Det skal 
aldri gjenta seg. Og jeg nekter å se på deg 
om min fiende.” Det er mulig å snu det 
onde til det gode.

vise i et konkret situasjon hvor noen an-
grende oppsøker oss og beklager noe de 
har sagt eller gjort. Tilgivelse er en valgt 
livsinnstilling! 
Det er mange øyeblikk i livet hvor jeg 
kan reagere negativt på noe som aldri 
var ment som et angrep på meg. Si-
tuasjoner hvor jeg, sint, fornærmet og 
bitter, kan ”henge meg opp” i noe. Er det 
ikke disse tingene som stjeler glede og 
frihet fra meg! Er det er ikke slike ting 
som binder meg til fortid, og begrenser 
min evne til å fritt gå inn i nye erfarin-
ger?

Nådens vesen er tilgivende. Nådens valg 
er tilgivelse. Nådens prosess er tilgivelse.
Tilgivelse er å velge en sjel som lever 
åpent og fritt. Tilgivelse er prosessen 
som gjør at jeg kan se min fiende inn i 
øynene og oppdage at det ikke lenger er 
en fiende.

”Far, tilgi dem! De vet ikke hva de gjør!” 
Han valgte å tilgi! Ved å gjøre det opp-
rettholdt han en åpen vei inn til hvert 
menneske på jord. En vei Han brukte til 
å bære frelse og gjenopprettelse inn til 
oss alle. 

Jeg har vært en kristen hele mitt liv, og 
har ikke tall på alle gangene jeg har svik-
tet og såret Ham. Det er en tragisk, men 
sann erkjennelse.

I sine mest krevende timer før korsfes-
telsen opplevde Jesus å se alle sine mest 
fortrolige vende ham ryggen og flykte. 
Ingen lojalitet og vilje til å lide med 
Ham.. I alt for mange øyeblikk i livet har 
jeg vist at jeg ikke vært stort bedre.

Tekst: Daniel Egeli

En liten gutt ble spurt hva tilgivelse er. ”Det er den vakre duften en blomst gir 
når den blir tråkket på.” svarte gutten.
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Mitt liv, mitt ansvar??

Men Han har ikke holdt dette mot meg. 
Han har derimot vist meg nåde, og til-
gitt meg. Igjen og igjen!!!

Uten denne tilgivelsen ville mitt forhold 
til Jesus vært totalt ødelagt på grunn 
av null grunn til tillit. Men hans vilje til 
å tilgi meg gjør at jeg i dag står med en 
større hengivenhet til ham enn noen 
gang. 

Jeg har lært noe av ham. Det er en del 
relasjoner som nok ikke hadde eksistert 
i dag hvis jeg ikke hadde lært av Jesus å 
tilgi. Disse relasjonene er i dag så uende-
lig dyrebare for meg! Takk og lov at jeg 
ikke lot mine sårede og skuffede følelser 
få bestemme!

Jeg har nok med å rydde for min egen 
dør om jeg ikke skal holde dine feiltrinn 
imot deg . Jeg må også innrømme at jeg 
har svært lite behov for fi ender og uven-

ner, men et stort behov for venner. Og 
jeg er svært, svært velsignet med gode 
venner! Og ingen av dem er fullkom-
men! Mine svært så ufullkomne venner 
vil nok i tiden som kommer prøve å over-
bevise meg om at jeg har tatt feil, etter 
å ha lest denne uttalelsen  

Men jeg trenger ikke at de er fullkomne. 
Jeg trenger at de er nådefulle og til-
givende! Fordi jeg selv ville ha falt så 
uendelig langt igjennom hvis jeg skulle 
måtte måle meg med fullkommenhet.
Mitt liv er mitt ansvar! Det er min mu-
lighet til å sortere følelser og reaksjoner. 
Det er min mulighet til å forvalte rela-

sjoner. Jeg trenger selv å bli møtt med 
nåde og tilgivelse, og håper jeg evner å 
møte deg med det samme. 

Jeg tror dypt og sterkt på at jeg selv får 
et bedre liv, og har det bedre med meg 
selv og de rundt meg, når jeg velger å 
tilgi.

”Tilgivelse er den vakre duften en 
blomst gir når den blir tråkket på.” 
En bønn til slutt: ”Far, lær meg å tilgi slik 
du har tilgitt meg!”

HJERTE-
SPRÅK
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Tekst: Jan-Erik Oppedal

Tekst: Jan-Erik Oppedal

Da John Angeles kom til Oslo og startet 
møter for fi lippinere, var de 30 personer 
i A-salen. Nå, tre år senere, er de 200 på 
gudstjenestene og må bruke hovedsalen 
søndag ettermiddag for å få plass til alle.

John Arnold Angeles (42) er gift og har 
tre barn. Familien bor på Høybråten, og de 
kommer fra Filippinene der John har bodd 
mesteparten av sitt liv. Etter bare 2 � år i 
Norge snakker han brukbart norsk. I Fila-
delfi a er han også ansvarlig for den inter-
nasjonale linjen ved bibelskolen.

Mange au pairer i fi lippinsk 
menighet i Filadelfi a
Det er en spesiell menighet John Angeles og hans hustru er 
pastorpar for. Hovedtyngden av de som går der er fi lippinske 
au pairer i begynnelsen av 20-årsalderen…

Tradisjonen tro har det vært øvelser og forberedelser 
denne høsten også til juleforestillingene i Filadelfi a. Det 
blir Julie og snøkulen i år igjen, og overskuddet går til et 

skoleprosjekt i Niger, et av verdens fattigste land.

Juleforestillinger 
til inntekt for Niger

Etter at det ble presentert et helt nytt kon-
sept i fjor, med bokutgivelse og juleforestil-
ling med Julie og snøkulen av Anette Løken 
Jahr, nye prosjektledere og ny besetning i alle 
nøkkelposisjoner, kan årets prosjektledere 
fortelle at i år kjører man det samme konsep-
tet som i fjor, selvsagt med noen små forand-
ringer når det gjelder sanger osv. 

Stor jobb å skaffe medarbeidere
- Vår oppgave er å koordinere alle små og 
store detaljer, gjøre avtaler med alle invol-
verte, og fi nne alle medarbeiderne vi trenger. 
Den største jobben er faktisk å ringe rundt for 
å skaffe medarbeidere, forteller Siren. 

- Dessuten må vi få inn alle de økonomiske 

Pastor som 19-åring
John har en lang karriere bak seg som 
pastor. Han har studert ved bibelskolen 
fl ere steder i Asia, der han også har vært 
kortidsmisjonær i fl ere land. Allerede som 
19-åring ble han pastor i sitt hjemland. 
I 1998 var John i Danmark og var med å 
starte en fi lippinsk menighet sammen 
med Jarle Tangstad i tilknytning til Køben-
havns Kristne Kultursenter (tidligere Tabor 
og Elim). Den menigheten har vokst, og 
fl ere av dem fl yttet til Oslo. Etter å ha vært 

tilbake i Danmark igjen noen måneder i 
2008, kom han så til Norge der han startet 
opp menighet i Filadelfi a for fi lippinere i 
Oslo. Gudstjenestespråket er engelsk.

- De fl este som kommer på gudstjenes-
tene våre er fi lippinere, men vi har også 
noen engelsktalende og noen få norske 
som har fi lippinske ektefeller. Mange av de 
som går hos oss, arbeider som au-pairer 
hos norske vertsfamilier, og noen ganger 
kommer også vertsfamiliene med til guds-
tjenester, forteller John. 

Menighet med kontinuerlig 
utskifting av medlemmer
Når John beskriver en menighet som stort 
sett består av au pairer i begynnelsen av 
20-årsalderen som unik, har han sine ord 
i behold. . 

- Jeg ble veldig overrasket da jeg kom 
hit og oppdaget at au pairer var grunn-
stammen i menigheten. Det gir oss noen 
utfordringer, særlig fordi menigheten vår 
skiftes ut hele tiden. Etter ca to år drar 
de fl este tilbake til Filippinene, men nye 

midlene, skaffe sponsorer, ordne med billet-
ter, markedsføring osv, legger Per Kristian til.

I tillegg til alle forberedelsene er det fullt 
fokus under selve gjennomføringen av jule-
forestillingene. Sikkerhet, teknikk, utstyr, 
kulisser, kostymer, organisere foreldre i 
forbindelse med alle barna som deltar på 
kveldstid osv.

VOX Kids og voksenkor
- Men det blir ett nytt opplegg i år. VOK Kids 
er med for fullt som kor, der de sammen med 
sine ledere har egne sanger som de framfører 
under juleforestillingene, opplyser Siren.

Fra tidligere husker vi én frontfi gur som 
ledet hele forestillingen. I mange år var det 
Per-Henrik Holgersson, deretter Egil Fossum, 
men nå er det ikke bare én synlig leder. An-
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Juleforestillingene 
spilles følgende dager:

Søndag 4. des kl.15 OG 18
Fredag 9. des kl.19
Søndag 11. des kl.15 OG 18



svaret og arbeidet er fordelt på flere perso-
ner. Eiolf Ødegaard er musikalsk ansvarlig, 
Kristina Haukeland har regien, mens Linda 
Kristengård Skyttemyr leder koret. 

Ekstra skoleforestilling
Pågangen fra Osloskolen når det gjelder 
skoleforestillingene har vært så stor i år at 
juleforestillingene er utvidet med en ekstra 
skoleforestilling. I en tid der det foregår 
en hard kamp om kristendommens plass i 
skolen, særlig i Oslo, er det bemerkelsesverdig 
at Filadelfia kan fylle forsamlingen hver dag 
i en uke med skoleelever på juleforestilling. 
Ikke minst av den grunn er juleforestillingene 
menighetens desidert største utadrettede 
satsing i eget kirkebygg. 

- Dette er et populært tilbud for skolene, 
de fleste som kommer har vært her før og 
vil tilbake, forteller Siren. Hun opplyser at det 
dessverre ikke er mulig å invitere byens syke-
hjem til egen forestilling i år, da det ikke er 
heis i Filadelfia nå pga byggearbeidene. Hun 
håper de som kan gå, vil få hjelp til å komme 
seg på de vanlige forestillingene. 

Skoleprosjekt i Niger
Overskuddet av juleforestillingene i år går i 
sin helhet til et skoleprosjekt i Niger. Niger er 
et av verdens fattigste land, analfabetismen 
er stor, og det er nødvendig å ta et krafttak 
når det gjelder utdanning.

- Filadelfia har vært på plass i Niger lenge. 

Ingvild og David Bye kom hjem i fjor og drar 
ut igjen neste år. Anne Lise og Rasmus Djuve 
er der ute nå og kommer hjem til jul. Det er 
også ved denne skolen Solvor og Geir Hande 
har arbeidet. Nå skal skolen utvides og det 
skal utdannes flere lærere. 

Økonomien i juleforestillingene består 
av sponsorinntekter, billettinntekter og inn-
samling under forestillingene. Praktisk talt 
alt som legges ned av arbeid for forestillin-
gene, utføres på frivillig basis. Det gir et godt 
grunnlag for å håpe på et solid overskudd 
som kan brukes i et land der barn og unge 
trenger hjelp for å kunne lære å lese og skrive. 

Siden bokhandelen i Filadelfia er borte nå 

pga byggearbeidene, må billettene også i år 
kjøpes gjennom Billettservice. De fleste er 
fortrolig med det, men ikke alle. Derfor har 
det vært solgt billetter i døra noen sønda-
ger i høst for dem som foretrekker det. Ellers 
kan billetter kjøpes på Posten, Narvesen eller 
Seven Eleven for etternølere. Det selges også 
billetter i døra, men da kan det være fullt.

Juletradisjon
- Det er hyggelig om vi klarer å fylle alle kon-
sertene i år også. Alle bør ha juleforestillin-
gene som en juletradisjon, og vi skal gjøre 
vårt for å skape en så god julestemning som 
mulig, lover prosjektlederne. 

Siren Høyland (31) og Per Kristian Sæter 
(31) er på plass som prosjektledere og 
er innom en øvelse for å sjekke at alt er 
i rute. De ble kjent for to år siden gjen-
nom arbeidet med juleforestillingene, 
ble svært gode venner i fjor, da Per 
Kristian var teknisk leder (pluss litt mer 
for de innvidde) og offisielle kjærester 
og prosjektledere i år. Siren kommer fra 
Audnedal i Vest-Agder og har bodd sju år 
i Oslo, og jobber på Det Norske Teatret. 
Per Kristian kommer fra Aukra utenfor 
Molde. Han har vært på Team Action på 
Hedmarktoppen i flere år, og er derfor 
godt vant med musikaler og turnéer. Etter 
studier i Bergen har han vært i Oslo i 2 år, 
og arbeider som prosjektleder i Mediatec. 

- Vårt motto og misjon er å elske Gud og 
elske menneskene. Det er vår forpliktelse 
som filippinsk menighet i Filadelfia, mener 
John Angeles.

kommer til, så det er stor utskiftning av 
folk i menigheten vår, sier John.

Misjonærfamilie i Oslo
John Angeles ser på seg og familien som 
en misjonærfamilie. Han vet ikke hvor 
lenge de blir her, det overlater han til Gud å 
avgjøre. Barna hans går på offentlig skole 
i Norge og snakker norsk, men menighe-
ten har egen søndagsskole for barna sine 
i tilknytning til gudstjenestene. Selv om 
barna kunne gått på den norske søndags-
skolen i Filadelfia, kolliderer tidspunktet, 
siden den filippinske menigheten må ha 
gudstjenestene sine søndag ettermiddag.

Internasjonal linje på 
bibelskole med mange studenter
Da John Angeles kom til Oslo fikk han an-
svaret for å sette i gang med den interna-
sjonale linjen ved bibelskolen. Selv synes 
John at det ikke er så stor forskjell på å un-
dervise på en bibelskole og å være pastor i 
en menighet.

- De fleste studentene kommer fra Asia 

og Afrika, og det gir oss nye muligheter 
til å nå nye mennesker med evangeliet. 
Bibelskolearbeidet har også vokst kraftig 
etter at den internasjonale linjen startet 
opp. Nå er det 47 studenter i to klasser, 
som begge er ettårige og skal forberede 
studentene på å gå ut i tjeneste. Flere av 
de internasjonale pastorene i Filadelfia un-
derviser på den internasjonale linjen, bl.a. 
Abel Membrutu i den eritreiske menighe-
ten, som vi har møtt i Byposten tidligere. 

Hele den internasjonale menighets-
familien samlet til gudstjeneste? 
John Angeles er full av lovord over sam-
arbeidet han har med lederne i Filadelfia. 
Han innser at det er vanskelig å ha felles 
gudstjenester ofte på grunn av språkvan-
sker og kulturelle forskjeller.

- Det hadde jo vært spennende å se hele 
den store menighetsfamilien samlet til 
en stor, internasjonal gudstjeneste, vi får 
se om vi får det til. Men vi har et godt ar-
beidsfellesskap her på menighetskontoret 
med hele pastorteamet og staben, og vi 
internasjonale pastorer har faste samar-
beidsmøter, forteller John.

De internasjonale menighetene i Fila-
delfia er organisert gjennom MIM (Me-
nigheter i menigheten). De er dermed ikke 
registrert som egne menigheter, men er 
alle medlemmer i Filadelfia. 
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Tekst: Jan-Erik Oppedal

I høst har Teen Church gjort store forandrin-
ger i opplegget sitt. Anne Brandt Føyen (22) 
leder Teen Church, og hun forteller til Bypos-
ten at de reiser til Dalen leirsted i Nittedal to 
helger hver måned fra fredag ettermiddag til 
lørdag ettermiddag.

Mat, bibelundervisning, lovsang og bønn 
- Vi drar sammen oppover, lager mat 

Tenåringstiden er en viktig periode i livet. Mange viktige valg skal tas, og det viktigste av dem 
alle er valget om å følge Jesus. Ten Tro og Teen Church bidrar til å skape fellesskap for denne 
gruppen.

sammen, har bibelundervisning, lovsang og 
bønn, og på den måten blir tenåringene dis-
ippelgjort. Vi har det veldig trivelig sammen 
det døgnet vi er der oppe. Det er et enkelt 
sted, det er ikke engang vei helt fram dit, og vi 
har ikke mange tekniske ting der oppe heller, 
men vi har det bra sammen, forteller Anne.

- Det er altså ikke forestillinger dere lager 
der oppe?

Ten Tro og Teen Church samarbeider 
om å skape fellesskap for tenåringene

- Nei, defi nitivt ikke, smiler Anne, og 
legger til:

Disippelgjøre gjennom relasjoner
 - Vi ønsker først og fremst å disippelgjøre 
tenåringene gjennom relasjoner. Gjennom å 
være sammen med dem dette døgnet både 
i praktiske oppgaver og gjennom bibelgrup-
per og bønnegrupper ønsker vi å skape rela-

Ten Tro og Teen Church bygger fellesskap 
ved å dra på tur til Dalen leirsted i Nittedal 

to helger hver måned.



sjoner og fellesskap. For å få dette til tror vi 
det er viktig å komme oss litt bort og sette 
alt det som opptar og frister tenåringer i en 
storby litt på vent. Dessuten må tenåringene 
selv ta et initiativ for å være med på dette, de 
må pakke sekken og reise bort i ett døgn, sier 
Anne.

Første helgen de dro, var det 6 deltagere 
med, det meste har vært 49. Anne mener det 
er et potensial på rundt 60 tenåringer i me-
nigheten for dette opplegget. De er 13 ledere 
som er med, fra 20 år og oppover. De er blitt 
en stabil gjeng med deltagere, og siden dette 
er et lavterskeltilbud, er det lett for menighe-
tenes tenåringer å be med seg venner uten-
for menigheten.

- Tenåringene våre er fl inke til å ta med seg 
venner på Teen Church. Dermed blir delta-
gerne en mix mellom kristne og ikke-kristne. 
Siden menigheten dekker hele byen, er det 
ikke så mye klikkdannelser av folk fra bestem-
te steder hos oss, men folk fra alle kanter av 
Oslo er med på Teen Church, forteller Anne.

Vil dra tenåringene med over i Ungfi la
Teen Church dekker aldersgruppen fra 13-16 
år, og fra 16 år og oppover er det Ungfi la 
som er tilbudet i Filadelfi a. Anne opplyser at 
de samarbeider godt med dem for å gjøre 
overgangen fra Teen Church til Ungfi la så 
glidende som mulig for tenåringene. De to 
fredagene i måneden når Teen Church ikke 
drar på tur, er de med på lovsangen på Ungfi -
la-møtet den ene fredagen, for deretter å ha 
sitt eget opplegg i Teen Church-lokalene et-
terpå. En fredag i måneden er det Celebration 
i Ungfi la, og da er Teen Church med for fullt. 
Celebration er et møtekonsept som passer 
veldig godt også for tenåringen å være med 
på. Først er det et kort og godt gjennomar-
beidet møte, så er det kafé og konserter i 
kafeen etter møtet.

Mange dyktige ledere
Anne Brandt Føyen står i spissen for 13 ledere 
fra 20 år oppover. Selv kommer hun opprin-
nelig fra Tysværvåg utenfor Haugesund, noe 
dialekten hennes ikke lenger bærer preg av. 
Synd for oss som synes det er stas å høre klin-
gende vestnorske dialekter i Oslo. Men for-
klaringen er at hennes mor er østlending, og 
at de fi re årene hun har bodd i Oslo har satt 
sine spor. De andre faste lederne er mannen 
hennes, Jon Ivar Føyen, Pernille Svartdahl 
Stensrud og Ole Henrik Stensrud (som også 
er ektepar), Kristine Skjermo, Juliane Stens-
rud, Jon Kjetil Fosli, Jan Kristian Tollefsen, 
Bjarte Onsrud, Kristian Lunde, Line Johanne 
Haugan, Endre Johansen, Victoria Ryen, Olav 
Barbøl, Solveig Føyen og ekteparene Marte 
Ødegaard og Eiolf Ødegaard og Tonje Bjørkli 
og Tom Bjørkli. I tillegg kommer medarbei-

Anne Brandt Føyen og Ingvild Ofte Arntsen leder et stort og viktig arbeid med tenåringene i 
Filadelfi a. Det er en viktig fase i tenåringenes liv, og det er ofte i denne perioden de bestem-
mer seg for om de skal bli i menigheten eller ikke. 

dere som ikke er med på fast basis. En solid 
gruppe ledere som står i spissen for et svært 
viktig arbeid blant tenåringene i menigheten.

Ten Tro samordner opplegget sitt 
med Teen Church
Ten Tro deltar på en av to weekender med 
Teen Church som en del av Ten Tro-opplegget 
i menigheten. Ten Tro samler praktisk talt alle 
9. klassinger knyttet til Filadelfi a, og lederen, 
Ingvild Ofte Arntsen (23), opplyser til Bypos-
ten at fl ere av deltagerne har venner med 
seg til Ten Tro, og tenåringer som har en mer 
perifer tilknytning til Filadelfi a, for eksempel 
gjennom besteforeldre, er også med. I år er 
det 33 deltagere på Ten Tro. Siden Filadelfi a 
ikke har noe dåpskrav knyttet til sitt alterna-
tive konfi rmasjonsopplegg, kan det ha appell 
til tenåringer som ikke er døpt, men likevel 
ønsker å ha en kristen konfi rmasjonstid. 

- Det har vært lite samarbeid mellom Ten 
Tro og Teen Church tidligere, derfor er jeg 
glad for at vi har fått til dette opplegget nå. 
Ten Tro-deltagerne er jo en del av målgrup-
pen til Teen Church, derfor er det viktig at de 
blir en del av Teen Church mens de går på Ten 
Tro, slik at de ikke blir borte etter dette året, 
forteller Ingvild. 

Troslære og fellesskap
De Ten Tro-deltagerne som ikke er en del av 
tenåringsmiljøet i menigheten, kommer en 
og en til Ten Tro uten å være en del av en ven-
negjeng.

- Dette gir oss store muligheter til å skape 
et godt miljø for Ten Tro-deltagerne. Det er 
en stor mulighet at vi kan være med å forme 
33 tenåringer i dette opplegget slik at de kan 
lære Gud å kjenne, og bli introdusert for me-
nigheten og fellesskapet, forteller Ingvild.

I Filadelfi a undervises Ten Tro-deltagerne i 
det opplegget PBU (Pinsebevegelsens Barne- 
og ungdomsutvalg) har laget for Ten Tro. 
Det omfatter undervisning i ulike emner om 
kristen tro, menighet og fellesskap. Ten Tro 
har opplegg tre av fi re fredager, hvor av en av 
dem er den ene av Teen Church sine to turer 
til Nittedal, men mange av dem blir med på 
Teen Church sin tur den fredagen de egentlig 
har fri. 

- Selv om hovedfokuset er på undervis-
ning og samtalegrupper, er det mye sosiale 
aktiviteter og mye moro knyttet til Ten Tro-
opplegget i Filadelfi a, sier Ingvild.

Dyktige medarbeidere
Ingvild kommer fra Værøy i Lofoten, og hun 
kom til Oslo for litt over fi re år siden for å gå 
på bibelskolen i Filadelfi a. Etter to år der star-
tet hun på barnevernspedagogutdanningen 
på Høgskolen i Oslo, og er utdannet barne-
vernspedagog til våren. Med seg i Ten Tro har 
hun disse åtte lederne: Kristian Lunde, Simen 
Moe, Isabell Berge, Maria Asprutsen, Simon 
Bjørklund, Christina Tønnesland, Bo Christof-
fer Brekke (Ingvilds kjæreste) og Solvor Auk-
land. 
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1. Hva er det beste med julen?
2. Hvem fikk hilse på Jesusbarnet først?
3. Hvilken julesang er finest?

   
   
   

Martine Hande:

1. Å få gaver og gå rundt

 juletreet. Og få leke 

 julenisse og gi ut  

 gaver og si HOHOHO.

2. De tre gjetermennene. 

 De kom med én ting hver.

3. Glade jul og Hellige jul.

      Hyabel Solmon Kasay:1. At vi får gaver, og at Jesus ble  
 født da.2. Først foreldrene, og så noen 

 som gav han skikkelig fi ne 
 gaver.3. Et barn er født i Betlehem.

  Nahom Stegay:1. Det beste med julen er at alle 
 samler seg og spiser god mat 
 og har det gøy. Vi feirer for 
 Jesus.

2. Det var de tre mennene som så 
 Jesus først. De som gav han 
 gaver. Og så gjeterne da.3. Tenn lys.

      
Bettina Bigum Johansen:

1. Jesus og julegavene.

2. Jeg vet ikke helt hvem som 

 fi kk se han først, men

 kanskje dyrene.

3. Et barn er født i Betlehem.

Bendik Norlander:

1. At man koser seg med familien.

2. Foreldrene og dyrene i stallen.

3. Glade jul.

Intervju med barn om julen
av Anette L. Jahr



    
Daniel A. Østeby:

1. Det beste med jula er familie, at  

 vi treffes og er sammen.

2. Josef fi kk vel hilse på Jesus 

 aller først?

3. Snømannen Kalle er den  

 kuleste julesangen, og Tenn lys  

 er den fi neste.

   
   

Martine Hande:

1. Å få gaver og gå rundt

 juletreet. Og få leke 

 julenisse og gi ut  

 gaver og si HOHOHO.

2. De tre gjetermennene. 

 De kom med én ting hver.

3. Glade jul og Hellige jul.

    Nahom Stegay:1. Det beste med julen er at alle 
 samler seg og spiser god mat 
 og har det gøy. Vi feirer for 
 Jesus.

2. Det var de tre mennene som så 
 Jesus først. De som gav han 
 gaver. Og så gjeterne da.3. Tenn lys.

Intervju med barn om julen

Glade jul
Tekst: B. S. Ingemann (1850)

Glade jul, hellige jul!

Engler daler ned i skjul.

Hit de fl yver med paradis grønt,

hvor de ser hva for Gud er skjønt.

Lønnlig i blant oss de går.

Lønnlig i blant oss de går.

Julefryd, evig fryd,

hellig sang med himmelsk lyd!

Det er engler som hyrdene så,

dengang Herren i krybben lå.

Evig er englenes sang.

Evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,

Jesusbarnet i blant oss bor.

Engler synger om barnet så 

smukt,
han har himmeriks dør opplukt.

Salig er englenes sang.

Salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred,

toner julenatt herned.

Engler bringer til store og små

bud om ham som i krybben lå.

Fryd deg hver sjel han har frelst!

Fryd deg hver sjel han har frelst!

av Anette L. Jahr



Formiddagstreff Befriad

Søndagsskolebarn i alle aldre deltok på jubi-
leet og fortalte om sin søndagsskoletid. Her 
intervjuer Vigdis Skau Gjervoldstad (med 
hatt) fra venstre Unni Haugen, Torleif Jahr, 
Emely Hegertun og Linda Slydahl.

Filadelfi as nye barne- og familiepastor 
Vigdis Skau Gjervoldstad i et antrekk som 
er en søndagsskolejubilant verdig. Men 
fl anellografen er ikke en museumsgjen-
stand. Den er i bruk ennå!

Ragnar Sjølie sammen 
med Inger Lise 
Hansen fra formid-
dagstreffet 6. okto-
ber der vi fi kk bli 
enda bedre 
kjent med 
politiker og 
personen 
Inger Lise 
Hansen

gl
im

t

Er du ledig på formiddagstid torsdager er du hjertelig 
velkommen til formiddagstreff i kafeen. Kl 12. 
Her samles vi hver uke til andakt/tale, sang og musikk, og 
noen av torsdagene har vi også spesielle gjester i samtale 
med Ragnar Sjølie. Denne høsten har vi stiftet nærmere 
bekjentskap med Gunnar Prestegård og Inger Lise Hansen, og 
i november kommer generalsekrtær i PYM Bjørn Bjørnø.  Det 
blir fl ere slike samtaler på nyåret. 

Til våren skal gospelmusikalen” Befriad ”oppføres i Filadelfi a igjen. 
FUKO gjorde dette i 1976, og nå er en grunnstamme av sangere 
fra den tiden og mange nye i full gang med øvelser. Vidar Kjeldsen 
som leder prosjektet forteller at de har fått tillatelse av Lars Mörlid 
og Peter Sandwall, som har skrevet originalmusikalen, til å utvide 
musikalen med annet materiale fra Choralerna. Musikalen kommer 
til å kjøres med fullt orkester, med både strykere og blåsere, og det 
blir også en del nye arrangementer.

Musikalen som er hentet fra johannesevangeliet blir satt opp i 
Filadelfi a lørdag 24. mars.

Det er ikke mange som 
fyller 100 som er på høyden 
av sin historie. Unntatt 
søndagsskolen i Filadelfi a, da. 
Den jubilerer med 400 barn, 
og feiret i hundre med stil.

Velkommen til julegudstjeneste kl 15
Vigdis Skau Gjervoldstad taler.  

Filadelfi as nye barne- og familiepastor, 
Vigdis Skau Gjervoldstad, kunne briljere 
med interne begreper fra 100 år med 
søndagsskole i Filadelfi a. Og i den fullsatte 
forsamlingen i alle aldre kunne de eldste 
nikke gjenkjennende til det de hørte, for 
de hadde jo fått både stjerner og vært på 
søndagsskoleutfl ukter.

Søndagsskolen i Filadelfi a ble grunn-
lagt i 1911, fem år før menigheten ble 
ordnet. Det sier noe om hvor viktig pion-
erene synes det var med søndagsskole. På 
jubileumsfesten ble det vist en historisk 
kavalkade som på en levende og interes-
sant måte viste bilder og kommentarer 
fra 100 år med søndagsskole i Filadelfi a. 
Den er å fi nne på www.fi ladelfi a.no, og 
kan anbefales! Det var selvfølgelig sang-
kavalkade også med søndagsskolesanger 
gjennom tidene, til stor glede for alle som 
fi kk synge ”sin” favorittsang. Da alle som 
hadde gått på søndagsskolen eller hadde 

Barna i Micro Pop sang på jubileumsfesten

vært medarbeider der skulle reise seg, 
stod nesten hele forsamlingen.

Søndagsskolen har en stor plass i me-
nighetens hjerte. Å ha en forsamling 
med så mange barn og foreldre på plass 
søndag etter søndag, er kanskje Filadelfi as 
største privilegium.

100 år og på høyden

JULAFTEN
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Info-stand i 
trappeoppgangenTradisjonen tro vil mer enn 20 

menigheter i Oslo starte det nye 
året med å be for byen. Det blir 
bønn hele døgnet i Menigheten i 
Filadelfi a fra 8. – 15. januar.
Foruten byens pastorer vil Håkon 
Fagervik, også medvirke.
Bønn for Oslo har felles bønne-
møte hele året igjennom, hver 
tirsdag morgen fra kl 07.00 – kl 
10.00 i Filadelfi a. Alle er hjertelig 
velkommen.

Bønn for Oslo

Her er vi på tur til Salamis i havnen 
der Paulus og Barnabas gikk i land 
for å starte sin første misjonsreise. 
Tore Deila holder andakt, mens 
hele reisefølge står i det deilige 
vannet som målte 27-28 grader. 

Fornøyde sydenfarere tilbake fra 
fellesskapsuke på Kypros

Etter at vestibylen er borte grunnet 
byggearbeidene i Filadelfi a, har behovet for 
en info-stand vært stort. Frank Sanders har 
bygget en stand som står i trappeoppgangen 
og fyller behovet for informasjon for alle som 
er innom Filadelfi a. Arne Christian Jahr og Kim 
Sanders har ansvaret for standen, og fl ere er 
med og bemanner den. Her er Kim Sanders 
til venstre og Skjalg Havåg på plass en søndag.

Vi i Filadelfi a har blitt kontaktet, og har en tid hatt 
samtaler med eiendomsutviklere som har store planer 
for dette kvartalet, og denne delen av sentrum i byen. 
Dette kan virke inn på byggeprosessen vår, og kan gi 
helt nye perspektiver og muligheter, for hele vår eien-
domsmasse. Det er Entra som er utbygger, og menig-
heten jobber i en tett og god dialog med dem. 

Tirsdag 1. november ble dette orientert om på me-
nighetsmøtet, og deltakerne på menighetsmøtet tok 
en samtale om disse mulighetene. Det ble en samtale 
med veldig god stemning, og samstemthet. Leder for 
gruppen som forhandler med Entra, Romar Ekbråthen 
forklarte om visjonen til Entra, og la frem skisser på hva 
dette kunne innebære. 

Visjonen er at kvartalet rundt oss skal bygges om, og 
at Filadelfi a er en del av den planen. For at dette skal 
være mulig må vi stanse byggingen av den nye forgår-
den en periode. Kjelleren og en midlertidig første etasje 
gjøres klar for bruk, til blant annet barnearbeidet.

Henrik Stensrud, fra Eldsterådet, delte på vegne av 
ledelsen i menigheten tanker om hva dette innebærer 
for oss som menighet. Han fortalte om vårt kall, som 
en sentrumsmenighet med livsfasebasert arbeid. Et 
sted hvor en kan være hele livet, hvor vi satser på barn 
og unge, og hvor vi ønsker å ta vare på alle. Stensrud 
fortalte litt om dagens praktiske utfordringer med 
gamle lokaler, og hvordan kravene til lokalene har 
endret seg siden bygget ble reist for 73 år siden. 
Mulighetene vi nå får kan hjelpe oss til moderne plass-
effektive lokaler, og gode sosiale arenaer, for en menig-
het som ønsker å være en levende sentrumsmenighet. 

Vi skal komme tilbake med mer informasjon når det 
foreligger konkrete forslag.

Anders Øen

Nye muligheter
i byggeprosessen

En gruppe fra Filadelfi a tilbrakte en uke oktober i vakre Fig Tree Bay, med 
SI reisers konsept ”Bibelferie i syden” Det vil si at vi hver formiddag hadde 
bibeltime der Tore Deila delte fra Apostlenes gjerninger om Paulus og 
Barnabas som startet sin misjonsreise nettopp på Kypros. Kypros var også 
hjemstedet til Barnabas. Bibelhistoriene blir ekstra levende for oss når vi er 
på de aktuelle stedene, og mange reiste hjem inspirert til å lese apostlenes 
gjerninger om igjen. Dagene tilbrakte vi blant annet med bading, avslapping, 

og  sightseeing, og på kveldene var 
det  fellesmåltider og samlinger.

Arets julegavetips
O

GI ET 
PREP-KURS
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år Jubilanter i desember

18 ÅR                                                      
• 03.12. Olav Mikael Gravvold
• 24.12. Thanuya Sivanantharajah

60 ÅR                                                     
• 02.12. Nina Dahl
• 04.12. Egil Fossum
• 11.12. Kjell Sørsdal

70 ÅR                                                      
• 11.12. Helge Pettersen

75 ÅR                                                      
• 06.12. Ruth Elisabeth Spange
• 10.12. Tor Skogen
• 11.12. Svein Knudsen

80 ÅR                                                      
• 01.12. Aase Gundersen

85 ÅR                                                      
• 04.12. Hjørdis Hestnes
• 11.12. Josef Blom
• 24.12. Kåre Willy Olsen

90 ÅR                                                      
• 06.12. Leif Willy Engebretsen
• 19.12. Konrad Matre
• 21.12. Greta Rydtun

Jubilanter i januar

18 ÅR                                                      
• 21.01. Michal Abraham

50 ÅR                                                      
• 12.01. Anita Lund Stensrud
 
60 ÅR                                                     
• 08.01. Yaw Ofori Amanfo
• 24.01. Lisbeth Olsen
• 29.01. Kjell Renstrøm

70 ÅR                                                      
• 30.01. Inger Juhlin Kristiansen

75 ÅR                                                      
• 10.01. Eva Brynildsen
• 25.01. Wenche Pascaline Telle Børresen
• 26.01. Johan Petter Haugen

80 ÅR                                                      
• 02.01. Synøve Øverbye
• 18.01. Lillian Rappe

85 ÅR                                                      
• 23.01. Anna Kristine Sjøgren-Erichsen

Takk......

Tusen takk for gaven vi fikk til bryllupet vårt.
Anne og Jon Ivar Føyen

Hjertelig takk for den vakre blomstrehilsen jeg mottok på 
80-årsdagen min.                                 

Jenny Wærdahl

Hjertelig takk for blomster og gode ord til min 80-års dag.
Magne Tangen

Hjertelig takk for de vakre blomster til min 85-årsdag 27/5.
Finn Kristoffersen

En hjertelig takk for vakre blomster og gode ord til min 
75-årsdag.

Inger-Johanne Stensrud

Mange takk for gaven til min 70-års dag.
Jorunn Smith

Hjertelig takk for vakre blomster til dagen min.
Randi Knutsen

Hjertelig takk for oppmerksomheten til min 80-års dag.
Magnhild Aarhus

Jubilanter i februar

18 ÅR                                                      
• 13.02. Melinda Sofi a Rosenborg Ranta
• 22.02. Jenny Herwig Jacobsen

50 ÅR                                                      
• 04.02. Joseph Naveendran
• 16.02. Lene Kristine Cranner
 
60 ÅR                                                     
• 13.02. Ralph Peder Ingemar Nordenstram
• 18.02. Esther Marie Lauritzen
• 19.02. Heidi Ulverud
• 23.02. Dagrun Helene Bordvik

70 ÅR                                                      
• 10.02. Evy Gunvor Svendsen

85 ÅR                                                      
• 06.02. Randi Meberg

100 ÅR                                                      
• 03.02. Lina Mellingen

Jubilanter i mars

18 ÅR                                                      
• 01.03. David André Sire
• 13.03. Priscilla Arthur
• 14.03. Casper Dorg Johansen
• 27.03. Helene Udnesseter

50 ÅR                                                      
• 10.03. Jan Agbeve
 
60 ÅR                                                     
• 03.03. Jarnail Singh

70 ÅR                                                      
• 08.03. Grete Ebert

75 ÅR                                                      
• 02.03. John Vøybu
• 13.03. Mireille Hansen
• 22.03. Gro Brita Crompton

90 ÅR                                                      
• 31.03. Anna Myhre

100 ÅR                                                      
• 07.03. Henny Karlsen
• 16.03. Torbjørn Karlsen

Hjertelig takk til alle som gjorde markeringen av min 
80-års dag så innhoildsrik! Takk for alle gaver!

John Baisgård

Hjertelig takk for den nydelige orkidé jeg fikk til min 70-års 
dag!

Ruth Winsjansen Bøe

Hjertelig takk for hyggelig hilsen til min 75-års dag.
Karin Kristiansen

Tusen takk for koselig hilsen til dagen min.
Ottar  Jamt

Tusen takk for hyggelig hilsen og den gode boka  
”Pinseopplevelser” som vi begge fikk til var 75-års dag.

Ole Martinsen og Johan Martinsen

Tusen takk for den gode CDen ”Minner fra Bedehuset” som 
jeg fikk til min 75-års dag.

Turid Haugen
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Avdeling Frogner: 
Odins gate 9, 0266 Oslo 

Avdeling Slemdal: 
Slemdalsveien. 131, 0777 Oslo 

Døgnvakt. Tlf: 22550900 
Tore Dorg og Geir Johansen 

 
Ditt lokale begravelsesbyrå. 

 

www.hande.no 

NYE MEDLEMMER
• Wenche Elise von der Lippe
• Johanne Bruun Edvardsen
• Ragnhild Karijord
• Teame Desta Freweini
• Rahel Kaleb Tedla
• Shewaye Teklie

HJEM TIL HERREN
• Dagny Ringstad
• Sverre Jensen
• Carsten Meberg
• Randi Johanne Schønning
• Bjørn Egil Eriksen
• Ingrid Grepperud

Takk for oppmerksomheten til min gebursdag!
Jorun Wilhelmsen

Tusen takk for gaven jeg fikk til min 70-års dag.
Runa Telle

Hjertelig takk for besøk og blomster på dagen min.
Vera Haugestad

Hjertelig takk for CD dere sendte meg til min 80-års dag.
Kåre Kristoffersen

Tusen takk for gaven og hilsen til min 80-års dag6/7. 
Det var veldig hyggelig. Gud er god.

Ruth Sky

Takk for vennlig deltagelse ved Karins bortgang.
Rolf Sagli m/fam

Tusen takk for vakre blomster til pappas begravelse.
Kari Langholm og Terje Lund.

Takk for vennlig ddeltakelse i sorgen over vår kjære Klara. 
Takk for vakre blomster til hennes begravelse 8.4.11.

Tine og Kjell Simensen

Vi ønsker å takke alle som kom i Kjell Skogens begravelse og 
som var med å gjøre den til en verdig avskjed. Takk for all 
omsorg og omtanke.

Med vennlig hilsen Liv Kormo Skogen med familie
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Tekst: Jan-Erik Oppedal

Det var egentlig en varsom revisjon av over-
settelsen fra 1978 Bibelselskapet hadde 
planlagt å gjennomføre. I stedet ble det en 
ny oversettelse etter 11 års oversettelsesar-
beid. 32 millioner har prosjektet kostet. Fire 
grunnprinsipper ble retningsgivende for 
arbeidet:
 • Fra idiomatisk (der norsk språkføring 
  er bærende prinsipp) til konkordant
  (ord-for-ord) oversettelse
 • Bevare bibeltekstenes metaforer
  eller billedspråk
 • Redusere ordrike omskrivninger som
  har redusert grunntekstens tydelighet
 • Ta vare på rytme og stilpreg
Prosjektleder Hans-Olav Mørk i Bibelselska-
pet sier til Vårt Land at hensynet til tradi-
sjon og ønsket om språklig fornyelse har 
stått mot hverandre under hele overset-
telsesarbeidet. 

Dette er to motstridende impulser som 
tilsynelatende ikke lar seg forene. Bibelen 
er Guds evige ord, men nye generasjoner 
må likevel få nærhet til Guds Ord. At hver 
generasjon får sin bibeloversettelse, gjør at 
de får oppleve at Gud snakker deres språk. 
Samtidig gjør Harald Stanghelle, redaktør 
i Aftenposten, seg til talsmann for de som 
ikke trenger en ny bibeloversettelse for 
sin egen personlige bruk av Bibelen. Han 
holder seg til Bibelen han fikk til jul i 1968, 
da han var 12 år og vokste opp i en pietistisk 
indremisjonsfamilie i Vaksdal i Hordaland. 
Det var 1930-oversettelsen, og den er han 
vel fortrolig med.

 Bibelselskapet har fått maksimalt ut 
av lanseringen. En fullsatt Oslo Domkirke 
feiret Bibel 2011, som endte ute på Stor-
torget der ”Navnet Jesus blekner aldri” ble 
sunget. De fleste aviser har hatt store opp-
slag om begivenheten, og det ble sendetid i 
de store riksmediene på radio og TV. Teolo-
gistudenter fra MF og TF hadde soveposer 
med seg i Bok & Media butikken i Oslo for 
å sikre seg den nye oversettelsen. Landets 
bokhandlere har markert begivenheten 
med å løfte Bibelen fram fra bortgjemte 
hyller og gi den nye oversettelsen en sen-
tral plass. Ikke mindre enn 29 ulike utgaver 

i ulike formater vil komme i løpet av året, 
som et resultat av ønsket om at ”verdens 
viktigste bok skal være i det offentlige rom, 
i alle kanaler”, som generalsekretær i Bibel-
selskapet, Stein Mydske, uttrykker det over-
for Vårt Land.

Pinsebevegelsen har tradisjonelt vært en 
del av den felleskristne bredden som Bibel-
selskapet representerer. Eldste i Filadelfia, 
Henrik Stensrud, sitter i Bibelselskapets 
styre. Da 1978-oversettelsen av Bibelen 
kom, var endringene i forhold til 1930-over-
settelsen større enn tilfellet er med Bibel 
2011 i forhold til forrige oversettelse. Det 
førte til omfattende teologisk og språklig 
debatt, og endte med at Thoralf Gilbrant, 
Arthur Berg og Carl Fr. Wisløff ga oss Norsk 
Bibel i 1988. Bak denne utgivelsen stod bl.a. 
Filadelfiaforlaget. I 1997 ga Hermon Forlag 
ut Bibelen Guds Ord. Mye av bakgrunnen 
for Norsk Bibel i 1988 var Bibelselskapets 
oversettelsesprinsipp der de hadde gått 
bort fra den konkordante ord-for-ord over-
settelsen til det idiomatisk meningsnære 
oversettelsesprinsippet. Den kritikken har 
Bibelselskapet kommet i møte ved at de nå 
går tilbake til det gamle prinsippet. Likevel 
har en av dem som stod bak Norsk Bibel, 
vår egen Emanuel Minos, gitt uttrykk for 
at Norsk Bibel gir en mer korrekt over-
settelse fra grunntek-
sten. Overfor 
Vårt Land peker 
han særlig på 
bruken av ”ung 

Bibelen for vår tid
Ikke noe taler sterkere til oss enn Guds Ord. Ordet kommer til oss, vi møter Gud i hans Ord. Ikke underlig da at 
Paulus oppmuntret Timoteus til ”å særlig ta deg av skriftlesningen…” (1. Tim 4:13).

jente” i stedet for ”jomfru” hos Esaias, og 
mener at bruken av dette begrepet svekker 
vår tro på jomfrufødselen. Han mener at 
grunnteksten, også den hebraiske i Esaias, 
gir dekning for å bruke begrepet jomfru i 
oversettelsen. Mens Egil Svartdahl skal ”ta i 
bruk den nye Bibelen så fort jeg kan”.

I den nye oversettelsen er Fadervår nå 
blitt Vår Far. Fadervår har dype røtter i vår 
historie. Hver ny generasjon har med seg 
den ordlyden de har lært, men må også ut-
trykke den gamle bønnen med egne ord. 
For mange handler tradisjon om trygghet 
og uforanderlighet i en omskiftende tid. 
For bibeloversettere vil hensynet til grunn-
teksten og språklig fornyelse veie tungt. 
”Å kunne sitt Vår Far” vil neppe bli et nytt 
norsk ordtak! Om kunnskap i vårt samfunn 
er knyttet så sterkt til å kunne Fader Vår 
som tidligere, kan sikkert diskuteres. Men 
det har gjort inntrykk å høre overlevende 
fra Utøya i sommer fortelle om hvordan de, 
sin unge alder til tross, bad sitt Fadervår når 
frykten og dødsangsten var som sterkest. 

Vi skal snart feire jul. Når juleevangeliet 
skal leses, vil de fleste av oss lese om det 

lille Jesusbarnet som ble 
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I 20 år har Egil Svartdahl reist rundt i hele 
Norge for å snakke med helt vanlige men-
nesker om deres tro og tvil. Egil forteller at 
han har vokst opp med vitnesbyrdet, og 
at han ville møte helt vanlige folk når han 
skulle begynne med TV. Disse samtalene 
er blitt til populære TV-programmer på 
TV2, men Egil Svartdahl har også mestret 
kunsten å gjøre sterke og dype, men fl ykti-
ge TV-møter om til refl ekterende historier 
i bokform.

I store deler av den tiden Egil Svartdahl 
har vært TV-pastor, var han også forstan-

I boka Nærbilder – TV-pastorens bekjennelser tar Egil Svartdahl opp temaer 
som tilgivelse, håp, forsoning og kjærlighet. Utgangspunktet er samtaler han 
har hatt med mennesker gjennom 20 år som TV-pastor. Egil Svartdahl fortel-
ler også sin egen troshistorie fra feig skapkristen til frimodig TV-pastor, der 
hans opplevelse av Den Hellige Ånd spilte en avgjørende betydning. 

Fra feig skapkristen til frimodig TV-pastor

der i Filadelfi a. Under lanseringen av boka 
takket han også menigheten som lot 
ham få gjøre dette ved siden av forstan-
dertjenesten, og sa at han på den måten 
føler at han og Filadelfi a har skrevet boka 
sammen. 

Mange av møtene som Egil Svartdahl 
deler med oss i boka si, ligger noen år tilba-
ke. Boka sier ikke noe om hvordan det har 
gått med dem siden, men om hvordan det 
var med dem da Egil møtte dem. Men en 
av dem han har skrevet om, som danner 
bakteppe for temaet tilgivelse, møtte opp 
på boklanseringen for å fortelle sin histo-
rie. Hun hadde blitt utsatt for overgrep 
av sin egen far da hun var barn. Og hadde 
behov for å oppsøke ham for å tilgi ham 
det han hadde gjort mot henne, og som 
hadde ført til at hun måtte gjennomgå 
rehabilitering for å komme seg videre. Til 
Korsets Seier forteller den nå 39 år gamle 
kvinnen at etter å ha møtt Egil, dro hun 
til farens hjemby for å oppsøke ham for 
første gang siden hun var 19 år. Det endte 
med en lang prat, som hjalp henne til å 
legge de vonde minnene bak seg for godt. 
Hun opplevde gjennom møtet med Egil at 
hun fi kk lagt den siste biten på plass i sitt 
livs kaotiske puslespill.

I boka presenterer også Egil sin egen 

troshistorie, uten å falle for fristelsen til å 
dele sine syndsbekjennelser. Det betyr ikke 
at han bare skriver om sine seire, Egil er 
også åpen om det som ikke har vært godt. 
Men at han har vært troverdig, ble bok-
lanseringen et godt eksempel på. Døtrene 
Caroline og Pernille hadde premiere på sin 
danseforestilling Memory Card samme 
uka som boka ble lansert, og i følge Vårt 
Land fl eipet Egil med det i kjent stil ved å 
si at ”Caroline og Pernille forbereder dan-
seforestilling, selv om de vokste opp i et 
hjem hvor dans var synd. Det går ikke alltid 
slik som vi foreldre håper”. Døtrene sier at 
det er typisk pappa å fl eipe sånn, for det 
har aldri vært noe problem hjemme at de 
har satset på dans, heller tvert i mot. Selv 
om dette framstår som en solskinnshisto-
rie i dag, har Turid og Egil Svartdahl som 
foreldre vært banebrytende ved å la barna 
ta sine egne valg og bruke også sin kreati-
vitet til Guds ære og som et livsbejaende 
aktivum. 

Egil Svartdahls nye bok, som er kommet 
på Kagge Forlag, har fått gode anmeldel-
ser. Per Eriksen skriver i Vårt Land at ”dette 
er en bok som lar oss lese mennesker. Kan 
det bli bedre enn det?” Egil er genuint opp-
tatt av mennesker. Alle som har snakket 
med ham, opplever at han er til stede med 
hele seg. Derfor er disse møtene med van-
lige mennesker blitt en kilde til refl eksjon 
der Egil Svartdahls egne erfaringer knyt-
tes sammen med livene til dem han møter. 
Og som danner bakgrunnen for den store 
samtalen om de grunnleggende spørsmå-
lene i livet.                             Jan-Erik Oppedal

født i en stall, fordi det ikke var rom for 
ham i herberget. Hans-Olav Mørk fortel-
ler i Bibelmagasinet om hvordan nyere 
forskning viser at det kanskje ikke var noe 
herberge i Betlehem på Jesu tid, fordi byen 
ikke lå ved noen hovedvei. Når de fulgte det 
greske ordet videre i Det nye testamentet, 
så de at det kunne brukes om ”nattely” 
eller ”husrom”. I juleevangeliet brukes ordet 
”krybbe” hele tre ganger. Det er ikke vanlig 

at nyfødte spedbarn legges i en krybbe, 
men Jesus ble lagt i en krybbe fordi det ikke 
var plass til dem der de reisende sov. For 
bibeloversetterne har ikke det vesentlige 
vært hvilket hus det ikke var plass i, men at 
teksten gir oss et bilde av en hjemløs Gud. 

Slik lyder den nye teksten: ”Og hun fødte 
sitt barn, den førstefødte, svøpte ham og la 
ham i en krybbe. For det var ikke husrom til 
dem”. Hvor hadde Jesus blitt født i Oslo i 

dag? Blant de hjemløse og sårbare på Plata? 
Tenk på alle som er på flukt fra krig og un-
dertrykkelse. At Guds Sønn finner sin plass 
blant de hjemløse, gir oss et perspektiv som 
strekker seg utover det å ikke ha et sted å 
bo. Julen er også en tid der lengselen etter 
å høre hjemme et sted er sterk. Juleevange-
liet forteller oss at vi er hjemme hos Gud. 
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 RETURADRESSE:  
Menigheten i Filadelfi a, Boks 6854 

St. Olavsplass, 0130 Oslo

B

Tekst: Anders Øen

Andreas Hegertun, pastor med ansvar for Møtepunkt i Filadelfi a, opplyser at de gode 
erfaringene fra tidligere, da mange har brukte disse møtene som en møteplass for å 
ta med venner, gjør at menigheten satser på dette også på nyåret.

- For mange er det et stort skritt å komme til en kristen menighet, og vi har gode erfa-
ringer med at juleforestillingene våre har en lav terskel. Derfor ønsker vi å kunne tilby 
alle som kommer på juleforestillingene, og alle våre venner ellers som ikke er en del 
av et kristent fellesskap, å få fl ere møteplasser hvor det oppleves lett og tilgjengelig 
å komme, sier Andreas til Byposten.
Egil Svartdahl har gjennom mange år som programskaper på TV opparbeidet seg 
en stor kontaktfl ate som TV-pastoren, og ønsket med denne møteserien er også å 
favne noen av dem som hver søndag følger serien ”Pastor på prøve” på TV2.
 

- I utgangspunktet ønsker jeg at alle gudstjenester i Filadelfi a skal være lett tilgjenge-
lige for mennesker som ikke har vært hos oss før. Barrierene er ofte språket vi bruker, 
med interne koder osv. Vi må være bevisst på å forklare folk hvorfor 
vi gjør som vi gjør, og ikke stenge folk ute fordi de ikke forstår 
hva vi driver med. Dette handler ikke om å kompromisse 
med budskapet, forklarer Andreas. 
Møtene blir 22. januar, 29. januar og 5. februar  kl 1100 og 
1900 . Menighetens sangere og musikere deltar, og me-
nigheten ønsker at disse dagene skal bli et treffpunkt 
for mange av dem som besøkte oss under julekonser-
tene, og kirkefremmede venner av menighetens folk.

Smak av himmel
Møteserie med Egil Svartdahl
Tradisjonen tro starter vi også opp neste året med en møteserie 
ved pastor Egil Svartdahl. Serien som vi kaller Smak av himmel, 
har i år undertittelen Sjelefred. I serien ønsker han å undervise om 
å gå fra uro og frykt til fred i sjelen.

TV-pastor Egil Svartdahl vil tale tre 
søndager på nyåret i en triologi 
i serien ”Smak av himmel” i 
Filadelfi a. Møtene vil få et 
lett tilgjengelig preg, og 
egner seg ypperlig til å 
invitere med seg noen 
til Filadelfi a. 
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