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✿ HJERTESPRÅK

17.august døde Børre 
Knudsen. Det er utvilsomt mye 
som kan sies om denne nidkjære 
abortmotstanderen. Men vi har 
alle noe å lære av hans vilje til å 
ta steget frem for de han anså 
som de svakeste.
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PÅ DEN SVAKES SIDE…?

irken har ingen rett til å vurdere OM 
den vil stå på den svakeste sin side. Til 

det er både Jesu ord og eksempel for tyde-
lig. Jesus viste omsorg for den tids svakeste 
og mest utsatte: enker, farløse og utstøtte. 
Hvem tenker vi er vår tids ”enker og far-
løse”?

Tro om ikke nestekjærlighet går så dypt at: 
 • det å elske vår neste faktisk er en vei 
  som leder oss til et møte med Gud?
 • vi ved å lukke øynene for de som lider 
  samtidig lukker øynene for Gud?

Bak oss ligger en vakker 
og grusom sommer
For mange av oss ble det en sommer med 
sol, gode øyeblikk og ferie. For veldig 
mange andre ble det en sommer med krig, 
bomber, ebola-virus, forfølgelse, grusomme 
henrettelser og masse frykt.

Filadelfiakirken trenger alltid å finne ut 
hvem som er vår tids ”svake”. For uansett 
hva det koster er det nettopp på den svakes 
side vi som kirke skal stå.

Jeg undres på om begrepet ”den svake” kan 
spenne ganske bredt? 
Slik at det kan handle om den forfulgte 
kirke, men samtidig også handle om Oslos 

K

rusmisbrukere, prostituerte eller tiggere? 
Kan det også være den syke, den ensomme 
eller den som sloss med tøffe prosesser av 
slitenhet, mørke og motløshet? 
Kan vi alle være den ”svake” når negative 
ting i livet rammer oss hardt??

Det kan koste å stå på den svakes side.

I et lite kapell på Cuba
I et lite kapell på Cuba stod Teofilo og snak-
ket med Christobel, som nylig hadde blitt 
en kristen. ”Christobel, hvis du hadde 100 
sauer, ville du da gi 50 av dem til Jesus og de 
fattige?” ”Ja, det ville jeg!” svarte Christo-
bel uten å nøle.
”Christobel, ville du gjort det samme hvis 
du eide 100 kuer?” Igjen svarte Christobel 
uten å nøle: ”Ja, det ville jeg!” ”Hva hvis 
du hadde 100 hester?” ”Jeg ville gitt 50 av 
dem til Jesus og de fattige!” svarte Chris-
tobel inspirert av din egen sjenerøsitet og 
offervilje.
”Hvis du hadde hatt 2 griser? Ville du gitt 
den ene til Jesus og de fattige?” ”Nei, det 
ville jeg ikke! Og du har ingen rett til å spør-
re meg om det Teofilo! Du vet at jeg har to 
griser.”

Gud spør oss ikke om å gi noe vi ikke har å 
gi. Det er krevende nok å gi av det vi faktisk 
har. Når vi ser på det enorme behovene i ver-
den kan vi alle erkjenne oss maktesløse. Gud 
har ikke bedt noen av oss om å dekke hele 
verdens behov. Han spør oss om de behov vi 
faktisk kan gjøre noe med.

Vi vil stå på den svakes side!
For ofte har vi som kirke mislyktes i å være 
der for mennesker som har trengt oss. Der-
for jobber vi nå helhjertet, i samarbeid med 
Evangeliesenteret og Maritastiftelsen, for å 

nå ut til noen av de som sliter mest i byen 
vår. 
Vi har et tydelig fokus på småfellesskap for 
at så mange som mulig skal oppdage rik-
dommen det er å være del av et mindre fel-
lesskap.
Vi jobber veldig målrettet med å bygge fel-
lesskap for mennesker i alle livsfaser. 
 • Dette er ikke noe vi gjør FOR deg, 
  men SAMMEN med deg. 

For at vi som fellesskap skal oppleves inklu-
derende og varmt trenger vi din hjertevarme 
og ditt bidrag.

Vi håper at folk skal merke at vi ønsker å 
være en kirke som alltid søker å stille seg 
på den svakes side. Det skal prege oss både 
i hvordan vi tenker misjon, diakoni, ja alt vi 
gjør i og ut fra Filadelfiakirken. Vi tror på en 
kjærlighet som viser seg i praksis!

Jesus sa: ”Du skal elske din neste som deg 
selv.”

Daniel Egeli
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ALLE PÅ OPPDRAG
Etter å ha bygget fellesskap innad ved fire til bords og fire på tur, er tiden kommet for å gjøre en 
innsats for andre. Og nå er det ikke lenger bare plass til fire – alle skal på oppdrag!

et er gudstjenestekoordinator Siri No-
vak Jenssen som er leder for prosjekt-

gruppa som arbeider med #allepåoppdrag, 
og hun forklarer til Byposten:

– Kirke handler om å vise Guds kjærlighet. 
Det gjør noe med oss å komme i kontakt 
med folk og møte noen behov. Det skaper 
en større glede å gjøre noe for folk som 
ennå ikke bekjenner seg som kristne enn 

D å bare stå til tjeneste i menigheten, og det 
er mange behov i Oslo.

De tidligere prosjektene som Siri har hatt 
ansvaret for måtte man i større grad selv 
være kreativ og finne ut hva man ville gjø-
re. Denne gangen legges det til rette, så her 
handler det bokstavelig talt om å gå i ferdig-
lagte gjerninger. Det er laget en hjemmeside, 
www.allepåoppdrag.com, der påmeldingen 

Tekst og foto: Jan-Erik Oppedal

– Noen har ventet på å kunne gjøre noe slikt som dette i regi av kirken. Vi lever i en by som rommet 634 500 mennesker. Noen vet ikke om de kommer til å 
bli mette i dag. Noen slutter ikke å bekymre seg for løvet som ingen kan rake i hagen. Noen trenger et smil. Noen vet ikke at det finnes en Gud som elsker 
dem. Disse utfordringene vil Siri Novak Jenssen gjøre noe med, og nå er hun i full gang med å organisere «Alle på oppdrag».

allerede er i gang. Det går det selvsagt an å 
gjøre på gudstjenestene også. 

– To uker i oktober ønsker vi som kirke å 
vise nestekjærlighet uten baktanker eller 
agenda til byen vår. Vi bretter opp er-
mene og lar gjerningene våre snakke om 
hvilken Gud vi tror på. For å tilrettelegge 
dette best mulig for alle i Filadelfiakirken, 
har vi laget en liten meny med ulike opp-
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SPENNENDE 
GUDSTJENESTESERIE 
OM DET 
SÅRBARE LIVET
Det er det sårbare livet som er tema for en av guds-
tjenesteseriene i Filadelfia i høst. Det er første gangen menig-
heten legger opp en serie som er så direkte knyttet opp mot 
menighetens samfunnsansvar.

Andreas Hegertun i pastorteamet og Siri Novak Jenssen som koordinerer gudstje-
nestene, har mange forventninger til denne serien, som har fått tittelen «En ny ver-
den». Temaene vil være knyttet til menneskeverd, omsorg for de fattige, kampen for 
rettferdighet og vern av skaperverket. Predikantene i denne serien vil være Andreas 
Hegertun, Siri Novak Jenssen, Karl Inge Tangen og Daniel Egeli. 

Siri opplyser til Byposten at inntrykkene vi får fra mye av samfunnsdebatten viser 
at vi lever i et kaldt samfunn, og hun viser i den sammenheng til den såkalte reser-
vasjonsdebatten som raste i lang tid om fastlegers reservasjonsmuligheter i forbin-
delse med henvisning til abort. 

– Vi vil fokusere på at en ny verden fra Guds side vil være annerledes enn det sam-
funnet vi ser rundt oss er i dag, og vi ønsker å snakke om hvordan Guds veier på 
jorda virker. Hensikten er å vekke oss til refleksjon over disse problemstillingene, 
ikke å bombardere oss med svar på hvordan vi skal være i ett og alt. Men Bibelen 
gir oss noen retningslinjer i disse spørsmålene, og de vil vi prøve å vise, forteller 
Siri.

Under disse gudstjenestene vil det være gjester som belyser temaet fra et faglig syns-
punkt, f.eks. fra organisasjonen Menneskeverd når det temaet står på dagsorden.

Høstsemesteret startet med serien «Velkommen hjem» der hjemmet til Marta, Maria 
og Lasarus stod i fokus. 

Det blir også en spennende serie om «Jakten på lykken», der penger, udødelighet, tid, 
sex og frihet står på agendaen. Her vil Siri Novak Jenssen, Andreas Hegertun, Egil 
Svartdahl og Andreas Døvik stå for forkynnelsen. 

Høstsemesteret avsluttes med en adventsserie i adventstiden. 

drag. Noen er store, noen er små, og alle 
så forskjellige at det skal være noe for alle 
og enhver. Sjekk ut de ulike oppdragene, 
finn det som passer best for deg, og meld 
deg på. Så gjør vi Oslo til et enda litt var-
mere og hyggeligere sted - alle sammen, 
er Siri sin oppfordring til deg.

Her er en oversikt over noen av prosjektene:

• Asylmottak
• God nabo
• Dekkskift
• Matutdeling
• Syng
• Oslo-natt

– Når vi gir folk en mulighet til å være med 
på noe sånt, viser det seg at folk har lyst 
til å delta. Jeg tror at folk vil oppleve at 
det er befriende å kunne være en frimo-
dig nabo som kan stå til tjeneste. Ellers 
er vår grunnleggende tanke med dette å 
møte reelle behov som det er i Oslo. Å 
gjøre det som en frivillig tjeneste, gjør et 
sterkt inntrykk på de vi møter. Vi gjør noe 
for folk uten å være på jobb for å hjelpe, 
sier Siri. 

Selv om denne aksjonen først og fremst er 
rettet mot å gjøre noe for andre utenfor me-
nigheten, tror Siri at også dette konseptet 
vil sveise oss sammen som menighet. Den 
bibelske inspirasjonen er klar: ”La deres 
kjærlighet være sann. Ikke tomme ord, men 
handling”.
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KULTURSKOLEN 
TETTERE PÅ 
MENIGHETEN
Når Filadelfia kulturskole framstår med nytt navn og ny 
leder, vil også profilen bli skjerpet og knyttet tettere opp mot menig-
hetens behov for tjenester på sang- og musikkfronten.

et var musikkpastor Lars-Erik Hol-
gersson som tok initiativet til Filadelfia 

kultur- og musikkskole for ca 15 år siden. De 
siste årene har den levd litt sitt eget liv uten 
at den er blitt mye promotert i menigheten. I 
vårsemesteret hadde skolen ca 25 elever for-
delt på piano, gitar, trommer, vokal og danse-
gruppe, med en lærer for hver gruppe. I høst 
overtok Darjan Kovacic som rektor for sko-
len etter Elin Maria Haugland. Darjan hadde 
vikariert for Elin Maria det siste semesteret.

Kortprogram spisset mot 
menighetens behov
– Hvilke grep tar dere nå, Darjan?
– Det er nye tider, og det gamle navnet, 

kunst- og musikkskole, ga noen begren-
singer. Vi ønsker å gi et bredere tilbud 
innenfor kulturfeltet, ikke bare kunst og 
musikk. Dessuten er begrepet kulturskole 
godt etablert gjennom de kommunale kul-
turskolene, derfor kom vi fram til at Fila-
delfia kulturskole er mest dekkende for det 
vi ønsker å være i dag. Målgruppen vår er 
barn og ungdom, primært dem som har en 
form for tilknytning til menigheten, men 
vi tar i mot alle. 

 
I høst startet kulturskolen opp med de samme 
tilbudene som tidligere, men nytt av året er 
at man litt utpå høsten også starter opp med 
kortere kurs (fem uker) med litt andre tilbud 
enn de tradisjonelle. Et av disse småkursene 
blir dans, som dermed utgår fra hovedkurset. 
I tillegg kommer drama, DJ-kurs, teknikk 
(lyd og lys) på kursprogrammet. 

D – Målet med å opprette disse kortprogram-
mene er å komme tettere på menigheten. 
Selv om disse kursene er fristilt fra menig-
heten i den forstand at de er åpne for alle, 
ønsker vi å knytte disse kortprogrammene 
opp mot menighetens behov. På den måten 
ønsker vi å fostre opp menighetens barn 
og unge til tjeneste på disse feltene. Det er 
et lite paradoks for meg at ikke så mange 
av våre lovsangere har sin bakgrunn fra 
Filadelfia. De kommer gjerne fra andre 
menigheter, er Darjan sin refleksjon, og 
han legger til: 

– Vi er veldig takknemlige for alle disse, 
men vi ønsker også å bringe våre egne 
folk på banen, og jeg vil gjerne berømme 
det gode samarbeidet vi har fått med lov-
sangsleder David Andrè Østby, og vi er i 
en god dialog om hvordan vi skal bruke 
kulturskolen inn i lovsangsarbeidet, fortel-
ler Darjan. 

Målgruppen er 
menighetens barn og unge
Siden dans har utgått fra hovedprogrammet, 
har elevtallet sunket noe i høst, men nærmer 
seg 20 elever nå. Men når kortprogrammene 
kommer i gang, regner Kulturskolen med at 
det totalt sett vil bli flere elever enn tidligere. 
De fleste elevene er rekruttert gjennom me-
nigheten, oftest fra MicroFila, eller ved at 
foreldre og besteforeldre som har en tilknyt-
ning til Filadelfia, også ønsker at barn og 
barnebarn skal få det gjennom å være elever 
på Kulturskolen. Aldersspennet på elevene er 
fra 7 år på til ca 25 år. 

– Vi ønsker hovedsakelig å rekruttere barn 
og ungdom, men på lang sikt ønsker vi å 
ha et tilbud til eldre elever også. Særlig 
innenfor vokal ønsker vi å favne elever 
som også ønsker et mer avansert undervis-
ningstilbud, opplyser Darjan.

Rektorstillingen på Kulturskolen er en 20 
%-stilling, men den vil forhåpentligvis kunne 
bli utvidet for å kunne bygge videre på det 
opplegget som er skissert for Byposten. 

Født i Sarajevo
Darjan Kovacic (29) har en spennende bak-
grunn fra Bosnia-Herzegovina, der han vok-
ste opp i hovedstaden Sarajevo. Han kom til 
Norge da han var åtte år gammel som asylsø-
ker sammen med sin familie, de landet i Kris-
tiansand, der familien nesten umiddelbart 
kom med i baptistkirken i byen. Darjan vok-
ste ikke opp i noe kristent hjem, men mens 
familien levde i en slags mellomtilstand i 
Beograd før de kom til Norge, tok hans mor 
ham med til den lokale kirken der.

– Der ble jeg døpt i en ortodoks kirke, men 
det var en selvvalgt dåp som 8 åring, og 
jeg føler meg veldig døpt, sier han bestemt 
når vi antyder at ortodoks dåp ikke er helt 
som Filadelfias dåpstradisjon.

Etter et kortere opphold i Kristiansand ble 
familien bosatt på et asylmottak utenfor Ule-
foss, og her fikk de kontakt med baptistkirken 
i Skien.

Tekst og foto: Jan-Erik Oppedal
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Darjan Kovacic er ny rektor ved Filadelfia Kul-
turskole. Med sin varierte bakgrunn både når det 
gjelder utdanning, menighetshistorie, kulturelt og 
geografisk, et det en kosmopolitt som har inntatt 
lederrollen på kulturskolen i Filadelfia.

– Menneskene fra baptistkirken var helt fan-
tastiske, de kjørte oss opp og ned den lan-
ge veien fra Ulefoss til Skien hver søndag 
slik at vi kunne være med på gudstjenesten 
der, og deretter bad de oss på middag søn-
dag etter søndag. Dette gjorde et enormt 
inntrykk på meg og på mitt bilde av hva en 
menighet skulle være, forteller Darjan.

Etter hvert fikk familien bolig i Skien, og 
bodde der i 6-7 år til Darjan begynte på vi-
deregående. Da flyttet de til Oslo. Her har 
Darjan bodd siden, og tatt en master i euro-
peiske og amerikanske studier fra Universite-
tet i Oslo, et tverrfaglig studium med vekt på 
språk, kommunikasjon, samfunnsvitenskape-
lige disipliner og religion. Et studieopphold 
i Bulgaria hørte også med. Darjan har også 
tatt ettårig Leadership College på Hillsong i 
Sydney, Australia med vekt på kreativt leder-
skap i menighet.

Begynte å gå på Møtepunkt
– Hvordan kom du i kontakt med Filadelfia?
– Jeg begynte å gå her for 7-8 år siden. Jeg 

jobbet som frivillig ungdomsarbeider i 
en av Den norske kirke sine menigheter 
i Oslo, og med min baptistbakgrunn ble 
ikke gudstjenesteopplevelsen i Den nor-
ske kirke helt optimal for meg i lengden. 
Jeg trengte åndelig påfyll, men visste ikke 
helt hvor jeg skulle gå for å få det. Men 
jeg ble med noen venner hit til Filadelfia, 
de hadde en tilknytning her, og jeg begyn-
te å gå på Møtepunkt. Det ble min faste 
gudstjeneste og etter at jeg flyttet hjem fra 
Australia for 3 år siden har det blitt mitt 
hjem , forteller Darjan Kovacic.

BIBELENS PROFETIER SOM INSPIRASJON 
TIL Å FORKYNNE EVANGELIET

et som framfor noe karakteriserer 
denne boka, er forfatterens kjærlighet 

til Guds Ord som rettesnor for liv og lære, 
og som nøkkel til å forstå den tiden vi lever 
i. David Østby, som har vært forstander i 
Filadelfia i til sammen 20 år, hadde en for-
kynnelse og praksis i menigheten som var 
kjennetegnet av troen på Ordets kraft, og å 
forkynne evangeliet og vinne mennesker for 
Gud. Dette gjennomsyrer denne boka, og bo-
kas røde tråd er Guds frelsesplan gjennom 
historien. Den fullbyrdes ved at den største 
av alle profeter, Jesus, ga sitt liv til soning 
for synd og stod opp fra de døde ved Guds 
kraft som starten på menighetens profetiske 
tjeneste. 
Den som søker spekulative endetidsscenarier 
vil bli skuffet ved å lese Østby sin bok. For-
fatteren er en ekte representant for pinsevek-
kelsens klassiske endetidsforkynnelse, der 

D sentrale bibelske sannheter som profetienes 
troverdighet, menighetens profetiske opp-
drag, at Jesu profeti om evangeliets seierstog 
oppfylles, Israel som et tidens tegn og for-
ventningen om Jesu gjenkomst står i fokus. 
At David Østby (79) tilhører den siste ge-
nerasjon pinseledere som har dette fokuset, 
bør spore til ettertanke og fornyet tro på å 
forkynne evangeliet med profetiene om Jesu 
komme som bakteppe. 
Forfatteren besitter store samtidskunnskaper, 
han er en årvåken analytiker, og kombinert 
med stor åpenbaring i Guds Ord generelt og 
profetienes betydning spesielt, gjør det denne 
boka til en svært leseverdig bok for alle som 
ønsker kunnskap om hvordan vi skal forstå 
vår samtid i lys av Bibelens profetier. Forfat-
teren makter å formidle sin store innsikt i te-
maet i en lettfattelig form, og gjør på denne 
måten dette stoffet tilgjengelig for nye gene-

rasjoner som ikke har møtt denne forkynnel-
sen på samme måte som tidligere. Boka inne-
holder også forslag til personlige bibelstudier 
om hva Jesu gjenkomst betyr for oss i dag. 
Emanuel Minos skriver i forordet at boka er 
”…tidsaktuell med et profetisk budskap for 
den som vil være oppdatert om hva Guds Ord 
sier inn i våre dager”.   
Boka er først og fremst en påminnelse om at 
Guds barn skal løfte sine øyne for vår forløs-
ning som stunder til. Dessuten er den er kraf-
tig understrekning av ordene i 2. Peters brev 
1,19: ”Og desto fastere har vi det profetiske 
ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som 
en lampe som lyser på et mørkt sted inntil da-
gen lyser fram og morgenstjernen går opp i 
deres hjerter”. 

David Østby sin siste bok, Bibelens profetier i dagens nyheter, 
er først og fremst en sterk inspirasjon til å forkynne evangeliet og 
holde lampen brennende. 

David Østby: 
Bibelens profetier i dagens nyheter
Hermon Forlag 2014
204 sider
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Bokanmeldelse av Jan-Erik Oppedal
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EN MENIGHET FOR ALLE GENERASJONER?

gil Svartdahl trenger ingen nærmere 
presentasjon hos oss. Han har vært 

ungdomspastor i 10 år, og hovedforstander 
i 13 år, og han er stadig en av menighetens 
mest hørte predikanter. Dessuten har han 
vært programleder på TV i over 20 år, i et 
TV-arbeid som også har sitt utspring i Fila-
delfia.

Boka bygger på materiale Egil Svartdahl 
bruker i sine seminarer og prekener om 
flergenerasjonsmenigheten, og mange av 
erfaringene han deler med leserne, er hentet 
fra vår menighet. De spenningene som har 
utfordret ham mest som forstander er knyt-
tet til generasjonsmotsetninger, men hele 
boka er en sammenhengende kjærlighets-
erklæring til den etablerte flergenerasjons-
menigheten som Egil Svartdahl har mer tro 
på i dag enn noen gang tidligere.

Forfatteren er gammel nok til at mange 
av de erfaringene han har gjort, kan settes 
inn i et tidsperspektiv. I dag kan vi smile av 
de brytningene som Egil Svartdahl stod i på 
1970-tallet som ungdomspastor i Filadelfia 
og en av lederne for Ungdomsfestivalen på 
Hedmarktoppen.  Alt nytt ble oppfattet som 
farlig og forbundet med noe verdslig, og de 
av oss som husker årsmøtene for Hedmark-
toppen fra denne tiden, kan bare gjøre seg 
denne refleksjonen: Tenk hvis unge Svart-
dahl hadde mistet motet og gitt tjenesten 
opp for godt etter den massive motstanden 
han møtte om det de fleste i dag vil oppfatte 
som perifere ting? De fleste vil være enige i 
at det ville vært et uvurderlig tap for formid-
lingen av evangeliet til utallige mennesker 
gjennom hans tjeneste i menigheter og på 
TV gjennom flere tiår.

Med dette som bakteppe er det interessant 
å lese om nøkkelgenerasjonen, aldersgrup-
pen mellom 25 – 50 år, som forfatteren mener 
må være de viktigste premissleverandørene 
for det samlede kulturuttrykk når menighe-
ten samles på tvers av generasjonene. Dette 
kulturelle hovedspråket gjelder alt fra møte-
form til musikkstil. Forfatteren dveler særlig 
ved vår sårbarhet når det gjelder musikkstil, 

Egil Svartdahl har skrevet en rykende fersk bok om flergenerasjonsmenighetens muligheter og ut-
fordringer. Boka, som har tittelen ”Gi det videre”, er skrevet i takknemlighet til dem som lærte forfatteren 
å tro, viste ham tillit og satte ham til tjeneste, og i kjærlighet til menigheten som han omtaler som sin mor.

E og han forundrer seg over at erfarne kristne 
tåler større teologiske forandringer enn mu-
sikalske, og mener at pinsevenner som blir 
lutheranere på grunn av musikksmak, svel-
ger mye teologisk kamelkjøtt uten å blunke. 
Egil Svartdahl hevder at det er forskjell på å 
være tradisjonsrik og gammeldags, og me-
ner at det er liten grunn til å åndeliggjøre 
forandringer som stort sett handler om smak 
og behag.  

 I Filadelfia har dette ført til mye sorg og 
smerte over tap knyttet til det som mange 
opplever som selve menighetsidentiteten 
sin. Det er ingen grunn til å ta lett på dette, 
og det gjorde da heller ikke Egil Svartdahl 
som forstander i Filadelfia da disse priori-
teringene ble gjennomført. Det som kan 
hjelpe oss til å gjennomleve slike endrings-
prosesser, er nettopp det perspektivet vi ser 
endringene i. Det har skjedd før, og det vil 
skje igjen. Det fortelles at noen uker etter at 
Lewi Pethrus hadde grunnlagt Filadelfiaför-
samlingen i Stockholm, fikk han sitt første 
besøk av en delegasjon medlemmer som ut-
trykte sin misnøye: ”Vi tycker inte riktig att 
det är som i början…” 

En av bokas store styrker er forfatterens 
bruk av bibelske fortellinger som funda-
ment, og hans hyppige skriftsitater, noe 
som også kjennetegner hans forkynnelse i 
menigheten. Dermed er det ikke sin egen 
agenda han framhever, men det han ut fra sin 
overbevisning mener er nødvendig å gjøre 
for å bevare flergenerasjonsmenigheten som 
et redskap for fornyelse og vekkelse også i 
vår tid. 

Forfatteren gir et usminket bilde av de 
erfaringene han selv har gjort i sin tjeneste 
som menighetsforstander, og han er åpen og 
ærlig både om de prosessene som førte til at 
han tok i mot kallet om å bli Filadelfias ho-
vedforstander i 1995, og de prosessene som 
lå til grunn da han avsluttet denne tjenesten 
i 2008. Han legger ikke skjul på at den stør-
ste slitasjen som pastor hadde han i arbeidet 
med menighetens gudstjenestestruktur og 
møtekultur. 

Kapitlet om menighetens menneskesyn 
viser forfatterens radikale holdninger knyt-
tet til å velge side når menneskeverdet ut-
fordres i kirke og samfunn. I menigheten har 
det ført til at Egil Svartdahl alltid har omtalt 
den eldste generasjonen som menighetens 
gullåre, og han taler varmt om de eldres 
plass i menigheten og vil bekjempe alle for-
mer for aldersrasisme.

Boka, som er kommet ut på Hermon For-
lag, er vakkert utformet, oversiktelig satt 
opp og med punktmarkeringer i margen fin-
ner leseren lett fram til de mange og gode 
formuleringene som boka er full av. Siden 
Filadelfia danner ramme for mye av det som 
er bokas anliggende, bør den få en stor lese-
krets her. Spesielt vil jeg anbefale boka til 
dem som har vært spørrende, kritiske eller 
har trukket seg tilbake på grunn av de end-
ringene som har vært gjennomført de siste 
årene. Boka gir et viktig bidrag til å forstå 
hva som har vært ledelsens anliggende i dis-
se spørsmålene, og selv om man måtte være 
uenig i de prioriteringene som er gjort, vil 
boka være et viktig bidrag til en analyse av 
flergenerasjonsmenighetens muligheter til å 
overleve også i neste generasjon. 

Egil Svartdahl avslutter boka med å sitere 
kirkefaderen St. Cyprian (200 – 258): ”Ing-
en kan ha Gud som Far, som ikke har kirken 
som mor”. 

Bokanmeldelse av Jan-Erik Oppedal
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arneleir og juniorleir på Oksøya har 
igjen vært suksess! Mange gode tilba-

kemeldinger fra fornøyde barn og voksne 
viser det. Stort sett strålende vær, deilig mat, 
bading og aktiviteter gjør leirlivet bra, men 
mange av barna nevnte også bibeltimene og 
kveldsmøtene som høydepunkt.
Årets tema var Guds helter. Sangen Jeg er 
en superhelt, ble en slager på begge leirene.

B
LEIR ER SOMMERENS HØYDEPUNKT!!

Ansvarlige i år var

Barneleir:
Leirsjef Ruben Søgaard
Leirprest: Anette L Jahr

Juniorleir:
Leirsjef: Lars Hande
Leirprester:
Johanne B Edvardsen 
og Vigdis S Gjervoldstad

Nye og gamle 
ledere fra 
søndagsskolen, 
VoxKids, RR og Filos 
var samlet til kick off 
på Sjømannskirka 
lørdag 23.aug. Heidi 
Hande og Torgunn 
Hande serverte 
masse god mat i 
løpet av dagen. Janne 
Coward og Vigdis S Gjervoldstad sto for programmet, og 
det var lek og moro for å bli kjent, jobbing i de forskjellige 
gruppene og undervisning om ”Relasjonsbygging over tid” 
og ”Tydelige voksne”. En flott dag!

Vigdis S Gjervoldstad

Søndagsskolen er i full gang igjen. Nye og gamle ledere 
og er klar for en fin høst. Full Lillesal på første samling. En 
skikkelig kick off!                                  Vigdis S Gjervoldstad 
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Tekst: Vigdis Skau Gjervoldstad



✿ GLIMT

TENTRO

OPPSTART FOR FBO

GLOBALT, NASJONALT OG 
LOKALT
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Tentro er Filadelfiakirkens tilbud 
til de som er i konfirmasjonsal-
der. Primært er det et tilbud for 
ungdommene i menigheten vår, 
men andre ungdommer fra andre 
miljøer er hjertelig velkommen. 

Vi har undervisning i sentrale te-
maer i kristen tro, vi blir bedre kjent, prater sammen i mindre grupper 
og har det veldig gøy sammen. Tentro undervisningen ønsker vi å koble 
på hverdagslivet. Temaer vi snakker om er bønn, vennskap, kjærester, 
Bibel og det å følge Jesus. Samlingene er på fredager i Filadelfia, og 
noen turer i løpet av tentro året. 
Nytt i år er at vi ønsker å koble tentro arbeidet tettere på Ungfila. 
Vi håper du har lyst til å være med på andre ting som skjer, og bli bedre 
kjent med resten av ungdomsmiljøet i kirken vår. 
Avslutningsgudstjenesten blir søndag 3. Mai 2014 klokken 11:00. 
Første samling for tentro elevene har allerede vært, men har du lyst til å 
melde deg på eller om du kjenner noen du vil melde på. Ta kontakt med 
tentro leder Simen Moe tlf. 97714958.

Påmelding gjøres på www.filadelfia.no/pamelding

Dette er stikkordene for 
Ungfila sommeren 2014. 
For syvende året på rad dro 
Ungfila på misjonstur til 
Lativa, nærmere bestemt 
Zana. En del av ungdom-
mene hadde vært der før, 
men det var også mange nye. 
Vi hadde muligheten til å 
dra på husbesøk, barnemøte, 
praktisk arbeid og leke med 
barna. På kvelden brukte vi 
tid sammen med teamet, og det var en takknemlig gjeng som dro 
hjemover til etterlengtet norsk mat. Ungdommene spredde evang-
eliet gjennom ord og handling og flere mennesker ble berørt og 
møtt. Våre ungdommer dro forvandlet tilbake. 

Midt i juli var det tid for pinsebevegelsen sin årlige ungdomskon-
feranse U – festivalen. Det var en god gjeng fra Ungfila som dro 
opp. Noen var deltakere, andre var medarbeidere. Festivalen var 
inspirerende på flere måter med strålende undervisning og under-
holdning. En utmerket arena for å se det store bilde, at vi er med 
på noe større. Flere ble kjent med ungdommer fra andre ungdoms-
miljø rundt omkring i landet.  

Til slutt var det tid for vår egen Sommerleir. 
Som i fjor var det veldig mange som ønsket å være med. Veldig 
moro, vi ble 120 personer til slutt. Igjen var vi heldig med været, 
så mange av dagene gikk til diverse uteaktiviteter som volleyball, 
fotball, rebus, bading, soling og mye mer. Vi hadde en fantastisk 
leirkveld med ”Hawaii” tema. Det var møter hver dag og mange 
tok et valg om å følge Jesus. Vi ga ungdommene muligheten for å 
la seg døpe, og hele 11 personer lot seg døpe. En veldig fin avslut-
ning på en strålende sommerleir. 

Alt i alt har det vært en aktiv og veldig moro sommer for Ungfila. 
Nå er høsten i gang og vi kjører på med å bygge kirken vår. Living 
life Jesus style!  

Kristian Bugge Halvorsen

KONFIRMASJON	  
	  
Tentro	  er	  Filadelfiakirkens	  tilbud	  til	  de	  som	  er	  i	  
konfirmasjonsalder.	  Primært	  er	  det	  et	  tilbud	  for	  
ungdommene	  i	  menigheten	  vår,	  men	  andre	  
ungdommer	  fra	  andre	  miljøer	  er	  hjertelig	  
velkommen.	  	  
	  
Vi	  har	  undervisning	  i	  sentrale	  temaer	  i	  kristen	  tro,	  
vi	  blir	  bedre	  kjent,	  prater	  sammen	  i	  mindre	  
grupper	  og	  har	  det	  veldig	  gøy	  sammen.	  Tentro	  
undervisningen	  ønsker	  vi	  å	  koble	  på	  hverdagslivet.	  
Temaer	  vi	  snakker	  om	  er	  bønn,	  vennskap,	  
kjærester,	  Bibel	  og	  det	  å	  følge	  Jesus.	  Samlingene	  er	  
på	  fredager	  i	  Filadelfia,	  og	  noen	  turer	  i	  løpet	  av	  
tentro	  året.	  	  
Nytt	  i	  år	  er	  at	  vi	  ønsker	  å	  koble	  tentro	  arbeidet	  tettere	  på	  Ungfila,	  noe	  som	  medfører	  at	  
konfirmantene	  har	  litt	  praksis	  som	  en	  av	  undervisningen.	  	  
Vi	  håper	  du	  har	  lyst	  til	  å	  være	  med	  på	  andre	  ting	  som	  skjer,	  og	  bli	  bedre	  kjent	  med	  
resten	  av	  ungdomsmiljøet	  i	  kirken	  vår.	  	  
Avslutningsgudstjenesten	  blir	  søndag	  3.	  Mai	  2014	  klokken	  11:00.	  	  
Første	  samling	  for	  tentro	  elevene	  har	  allerede	  vært,	  men	  har	  du	  lyst	  til	  å	  melde	  deg	  på	  
eller	  om	  du	  kjenner	  noen	  du	  vil	  melde	  på.	  Ta	  kontakt	  med	  tentro	  leder	  Simen	  Moe	  tlf.	  
97714958.	  
Påmelding	  gjøres	  på	  www.filadelfia.no/pamelding.	  
	  

FBO (Filadelfia Bibelskole, Oslo) har startet opp med nytt elev kull i 
høst, og vi er takknemlige for å ha mottatt 138 nye elever.

Sammen gleder vi oss til en spennende høst med mange gode opple-
velser. Vi er heldige som har fått privilegiet til å gå sammen med nok 
et kull med unge mennesker i et helt år. Sammen gleder vi oss til å se 
hvordan Gud virker i oss når vi studerer hans ord og følger hverandre 
tett.

Jon Ivar Føyen, lærer på FBO 

Globalt,	  nasjonalt	  og	  lokalt.	  	  
Dette	  er	  stikkordene	  for	  Ungfila	  sommeren	  2014.	  	  
For	  syvende	  året	  på	  rad	  dro	  Ungfila	  på	  misjonstur	  til	  Lativa,	  
nærmere	  bestemt	  Zana.	  En	  del	  av	  ungdommene	  hadde	  vært	  
der	  før,	  men	  det	  var	  også	  mange	  nye.	  Vi	  hadde	  muligheten	  til	  
å	  dra	  på	  husbesøk,	  barnemøte,	  praktisk	  arbeid	  og	  leke	  med	  
barna.	  På	  kvelden	  brukte	  vi	  tid	  sammen	  med	  teamet	  og	  	  det	  
var	  det	  en	  takknemlig	  gjeng	  som	  dro	  hjemover	  til	  etterlengtet	  
norsk	  mat.	  Ungdommene	  spredde	  evangeliet	  gjennom	  ord	  og	  
handling	  og	  flere	  mennesker	  ble	  berørt	  og	  møtt.	  Våre	  ungdommer	  dro	  forvandlet	  
tilbake.	  	  

	  
Midt	  i	  juli	  var	  det	  tid	  for	  pinsebevegelsen	  sin	  
årlige	  ungdomskonferanse	  U	  –	  festivalen.	  Det	  
var	  en	  god	  gjeng	  fra	  Ungfila	  som	  dro	  opp.	  Noen	  
var	  deltakere,	  andre	  var	  medarbeidere.	  
Festivalen	  var	  inspirerende	  på	  flere	  måter	  med	  
strålende	  undervisning	  og	  underholdning.	  En	  
utmerket	  arena	  for	  å	  se	  det	  store	  bilde,	  at	  vi	  er	  

med	  på	  noe	  større.	  Flere	  ble	  kjent	  med	  ungdommer	  fra	  andre	  ungdomsmiljø	  rundt	  
omkring	  i	  landet.	  	  	  
	  
Til	  slutt	  var	  det	  tid	  for	  vår	  egen	  
Sommerleir.	  	  
Som	  i	  fjor	  var	  det	  veldig	  mange	  som	  
ønsket	  å	  være	  med.	  Veldig	  moro,	  vi	  ble	  
120	  personer	  til	  slutt.	  Igjen	  var	  vi	  heldig	  
med	  været,	  så	  mange	  av	  dagene	  gikk	  til	  
diverse	  uteaktiviteter	  som	  volleyball,	  
fotball,	  rebus,	  bading,	  soling	  og	  mye	  
mer.	  Vi	  hadde	  en	  fantastisk	  leirkveld	  
med	  ”Hawaii”	  tema.	  Det	  var	  møter	  hver	  dag	  og	  mange	  tok	  et	  valg	  om	  å	  følge	  Jesus.	  Vi	  ga	  
ungdommene	  muligheten	  for	  å	  la	  seg	  døpe,	  og	  hele	  11	  stykker	  døpte	  seg.	  En	  veldig	  fin	  
avslutning	  på	  en	  strålende	  sommerleir.	  	  
	  
Alt	  i	  alt	  har	  det	  vært	  en	  aktiv	  og	  veldig	  moro	  sommer	  for	  Ungfila.	  Nå	  er	  høsten	  i	  gang	  og	  
vi	  kjører	  på	  med	  å	  bygge	  kirken	  vår.	  Living	  life	  Jesus	  style!	  	  	  
	  



Stedet for god kaffe.

Barratts Åpningstider er:
Mandag: 08-18

Tirsdag-Fredag: 08-20

Lørdag: Stengt

Søndag: 09-22
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UTFORDRINGER I FAMILIELIVET

FELLES KICK OFF FOR ALLE 
MEDARBEIDERE I FILADEFIAKIRKEN

FILADELFIAKIRKENS UNGDOMSPASTOR
KRISTIAN BUGGE HALVORSEN

Her er datoene for høstens Prep-kurs:

01. - 02. november:
Prep m/overnatting, Havna hotell, 
Tjøme

08. - 09. november: 
Prep i Filadelfias kurslokaler

Åpne konserter 
lørdag 13. desember kl 18 
og søndag 14. desember 
kl. 15 og kl. 18

Skolekonsert kl. 10 og kl 12 
både 9. og 11. desember.

Sjelesorgsenteret har tilbud om samtaler i forbindelse med 
utfordringer i
• Parforholdet
• Relasjoner mellom foreldre og barn/ungdom

Velkommen med deres behov.  Familieveileder og psykolog vil 
bistå dere. Kan vi hjelpe? Ta gjerne kontakt!

ester@filadelfia.no       vigdis@filadelfia.no         prep@filadelfia.no

Flere hundre frivillige medarbeidere var samlet til Kick Off i forbindelse 
med semesterstarten i august. Her var det inspirasjon og arbeid hånd i 
hånd, og ikke minst gode muligheter til fellesskap med medarbeidere på 
tvers av grupper og sammenhenger man selv står i. Å se så mange, eng-
asjerte medarbeidere i menigheten er en stor inspirasjon i seg selv.

Høsten 2013 ansatte vi Kristian i 
en ettårs prosjektstilling som ung-
domsleder.

Hvorfor en prosjektstilling?

Det var ganske enkelt for å gi ham ett år å 
kjenne på hvordan han trivdes i denne rol-
len, samtidig som vi ble bedre kjent med 
ham. Det å lede vårt ungdomsarbeid Ung-
Fila er ingen liten jobb. UngFila er på stør-
relse med en gjennomsnitts stor menighet 

i Norge. Vår invitasjon til å fortsette i fast 
stilling som vår Ungdomspastor forteller 
vel tydelig både at vi er begeistret for Kris-
tian, og at vi har stor tro på ham som leder 
for våre ungdommer. Tusen takk Kristian 
for at du sa ja til å bygge kirke sammen 
med oss!

Husk å ta Kristian og våre ungdommer 
med i deres forbønner!   

På vegne av Lederteamet
Daniel Egeli

Husk «Julekonsertene 2014»
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✿ DAGER & ÅR

➤ Jubilanter i oktober

18 ÅR
• 03.10. Lars Andreas Berg
• 18.10. Birikti Mebrahtu

50 ÅR
• 09.10. Vidar Hebæk
• 10.10. John Christer Berntzen
• 17.10. Marit Lill Peggy Tufthaug

60 ÅR
• 10.10. Lotta Svartdahl
• 27.10. Nicolay Gabriel Finne

70 ÅR
•  08.10. Else Marry Sorknes Bøhler
• 20.10. Susila Tennekoon

75 ÅR
• 12.10. Per Oluf Lundquist Larsen
• 26.10. Ellen Johanne Onsrud

85 ÅR
• 27.10. Marie Husvik

95 ÅR
• 15.10. Mary Hansson

➤ Jubilanter i desember

18 ÅR
• 04.12. Sebastian Hoholm

50 ÅR
• 11.12. Per-Henrik Holgersson
• 25.12. Mona Øistad

60 ÅR
• 07.12. Anne Fagerberg
• 08.12. Victoria Mwelumbimi

70 ÅR
•  21.12. Asbjørn Løken

75 ÅR
• 29.12. Solveig Idsøe

80 ÅR
•  28.12. Frank Oluf Johnson

90 ÅR
• 17.12. Berit Lillian Stenbolt
• 18.12. Signe L. Raassum

➤ Jubilanter i november

18 ÅR
• 01.11. Solveig Frøyen
• 04.11. Daniel Nygård
• 09.11. Frida Kristine Hande
• 13.11. Hannah Kristine Løken
• 26.11. Marie Saugstad

50 ÅR
• 06.11. Vegar Vøybu
• 15.11. Kristin Tangen Johansen
• 17.11. Geir Brenne Øyen

70 ÅR
•  01.11. Eivind Gamborg-Nielsen
• 01.11. Vigdis Elisabet Olsen
• 14.11. Per Hagen
• 17.11. Fred Thornæs

80 ÅR
•  27.11. Mina Kristiane Johansen

85 ÅR
•  17.11. Unni Haugen

90 ÅR
• 13.11. Klara Westlie
• 14.11. Astrid Monsrud

➤ Jubilanter i september

18 ÅR
• 11.09. Mathias Dorg Johansen
• 28.09. Celine Østerberg

50 ÅR
• 19.09. Arnt Erik Brekke

60 ÅR
•  04.09. Miriam Bordvik
•  04.09. Tom Arild Kjenner
•  15.09. Bergfinn Nysæter
•  17.09. Unni Ekbråten
•  23.09. Ingeborg Ekorness

70 ÅR
•  08.09. Torhill Mabel 
 Gamborg-Nielsen
•  21.09. John Håkon Hågenseng

75 ÅR
• 08.09. Reidun Margrethe 
 Nikolaisen
•  15.09. Oddvar Hernes

85 ÅR
• 17.09. Odd Harry Sørensen

90 ÅR
• 27.09. Bjørg Uranie Kolvig

95 ÅR
• 02.09. Eva Kristine Ekorness

Takk!
Tusen takk for gaven jeg fikk til min 85-års dag. 
En gave for hele året

Aud Furulund

Takk for den flotte blomsterhilsen jeg fikk til min 
80-års dag.

Tore Paulsen

Hjertelig takk for gaven til min 80-års dag.     
Petrine Skogsrud

Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning 
min 75-års dag.                        

Egil Hesland

Tusen takk for hyggelig hilsen til min 70-års dag 
24. april

Jorun Birkeli Bale

Tusen takk for gaven til min 70-års dag.
Hakon L. Blandehoel

Hjertelig takk for vakre blomster i forbindelse med 
min sønn Thor-Magnus Bøes bortgang.

Ruth W. Bøe 

Tusen takk for gode ord og vakre blomster til min 
80-års dag.                 

Tove Lindtveit

Tusen takk for bordkalenderen jeg fikk til min 
85-års dag.

Olaug Aarnes

En inderlig takk for hilsenen jeg fikk fra menighe-
ten på min 70-års dag. Det gjorde så godt.

Solfrid Beate Faret

Tusen takk for gåva vi fekk til bryllupet vårt 22. juni 
2013!
Siren Høyland Sæter og Per Kristian Sæter
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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 

Avdeling Frogner: Odins gate 9, 0266 Oslo
Døgnvakt: Tlf. 22550900

Tore Dorg og Geir Johansen

Ditt lokale begravelsesbyrå

Herreklær i alle størrelser
Dresser – Jakker – Bukser – Skjorter

Personlig service – Kvalitet
Egen skredder

Storgaten 28, 0184 Oslo
Telefon 22 17 36 37

HerreMagasinet

Hjem til Herren
Synøve Else Dyrli

Liv Turid Lauritzen

Thor-Magnus Bøe

Ellen Marie Dalene Austvik

Tordis Solveig Martinsen

Odd Magne Pedersen

Mary Gudrun Hansson

Nye medlemmer
Scarlett Sylvi Nesbø

Ida Emilie Hegdal

Ingunn Smenes

Britt Margrethe Elli

Ashok Anantham

Aron Mussie

Abraham Tedros Gebreselassie

Christian August Dalaker Berg

Flavia Mellilo

Atila Mellilo

Benedikte Desirée Dalaker Berg

Hanne Ovidia Hansen

Randi Moen 

Tusen takk for gaven vi fikk til bryllupet vårt!
Ingvild Ofte Arntsen og Bo Christoffer Brekke
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JESUS-SENTRERT LIV OG LEDELSE
Med konferansen «Global Leadership Summit» i Filadelfia ønsker Willow Creek Norge å nå 
ledere som gjennom sin innflytelse kan forandre liv og sammenhenger de står i. Dette skjer gjennom å 
inspirere til et Jesus-sentrert liv og ledelse.

14

Tekst og foto: Jan-Erik Oppedal

déen bak Willow Creek er å styrke 
lederskap gjennom å arrangere kristne 

lederkonferanser.

– Vårt ønske er at kristne ledere skal 
vokse som individer slik at vi kan være 
forbilder i samfunnet. Vi ønsker at kirker 
og organisasjoner skal ha en sunn vekst 
og et sunt lederskap, for det er bare 
sunne kirker som opplever sunn vekst, 
forklarer Elin Maria Haugland, som er 
prosjektleder i Willow Creek Norge og 
har ansvaret for den store konferansen i 
Filadelfia.

– Hvorfor er denne konferansen viktig?
– Menighetsvekst kommer ikke av seg selv. 

Ledere trenger også input, mange trenger 
å tenke i gjennom sin rolle som ledere på 
nytt, og her er lederprinsipper viktige, 
mener Elin Maria Haugland. 

Willow Creek er egentlig en menighet i 
USA, og det er ut fra denne menigheten 
og Bill Hybels pastortjeneste der at 
lederkonferansene har sitt utspring. I år er 
det ti år siden den første konferansen var i 
Norge med Bill Hybels, det var i Stavanger. 
Siden har det vært videokonferanser hvert 
år, men i år kommer Bill Hybels tilbake 
til Norge for å være med på konferansen i 
Filadelfia 7.-8. november. 

I – Mange var skeptiske til disse 
videokonferansene, men de bidro både til 
å holde kostnadene nede, samt at vi fikk 
fokusert på det viktige innholdet i disse 
konferansene. Mange jobber med stoffet 
på ulike måter etter at konferansene er 
over, forteller Elin Maria.

Men denne gangen deltar altså Bill Hybels 
live igjen. Han la om sin Europa-turne for 
å komme til Oslo for en dag, og han deltar 
sammen med lederen for Willow Creek 
Association, Gerry Schwammlane.

– Bill Hybels er glad i Norge, og prioriterer 
dette besøket. Global Leadership Summit 

Elin Maria Haugland (28) har arbeidet for Willow 
Creek Norge i 1 ½ år, nå på heltid som prosjekt-

ansvarlig for konferansen i Filadelfia. Hun kommer 
fra Kristiansand, men har bodd 8 år i Oslo og har 

vært aktiv på mange områder i Filadelfia, både 
i lovsangsarbeidet og som rektor på kunst- og 

musikkskolen. Hun har studeret både på Medie-
høgskolen Gimlekollen i Kristiansand, Høgskolen 
i Oslo og Menighetsfakultetet. Derfra har hun en 

master i Religion Society and Global Issues.

2014 er for ledere i alle størrelser, ikke 
bare for pastorer, men like gjerne ledere 
for barnearbeid osv. Vi har plass til 800 
deltagere i Filadelfia, og er allerede godt 
på veg til å fylle det, opplyser Elin Maria. 

Konferansens hovedtaler er Bill Hybels. 
Boka hans «Modig lederskap» er godt kjent 
i Norge, og nå er akkurat hans siste bok, 
«Simplify» (å gjøre noe lettere å forstå eller 
gjennomføre) kommet. Foruten Hybels 
møter vi også Tyler Perry, Jeffrey Immelt, 
Susan CainWilfredo De Jesús, Patrick 
Lencioni, Joseph Grenny, Allen Catherine 
Kagina, Louie Giglio, Erica Ariel Fox og 
Don Flow. Disse representerer en blanding 
av pastorer, næringslivsledere, kunstnere, 
samfunnsforskere, Kagina fra Uganda som 
arbeider med internasjonal ressursstyring 
med U-landsprofil og forfattere. I motsetning 
til flere konferanser av ulikt slag har GLS 
2014 en kvinneandel på talerlisten som 
utgjør ca. 30 %. 

Konferansens hjemmeside er 
www.willowcreek.no, og 
registreringen foregår på www.checkin.no
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EGIL SVARTDAHL 60 ÅR
Vår alles kjære Egil Svartdahl har fylt 60 år og det er en god anledning til å takke. Egil har med sine 
unike kommunikasjonsgaver og sin urokkelige overgivelse til å formidle Jesus betydd kolossalt mye 
for oss i Filadelfiakirken.

Han begynte som ungdomspastor i Filadelfiakirken, senere ble han forstander i Filadelfia Kristiansand 
før han kom tilbake som hovedforstander i Filadelfiakirken gjennom en årrekke. Fremdeles er han en 
av menighetens pastorer. Ved siden av dette har Egil vært pastor på TV2 i mange år, skrevet 3 bøker 
og talt utallige steder.

Egil har vært en plogspiss i det å bygge menigheter som er åpne både for de kommende generasjoner 
og mennesker som er underveis i en reise mot tro. Her har han vært modig, innovativ og helhetsten-
kende.

Egil har en unik bredde i sin utrustning. Han har ledet oss både til åndelig fornyelse i vår etterfølgelse av Jesus, samtidig som han stadig strek-
ker seg langt for å nå ut til mennesker og miljøer kristne sjelden er i berøring med.

Som forkynner er Egil i en særklasse og kommuniserer til alle slags mennesker. Hans ærlige oppmuntrende tone, hans levende engasjerte 
Jesusformidling og hans stimulerende originalitet har gjort at hans budskap stadig når lenger enn noen annen.

Vi kjenner Egil som en trofast, målrettet, snill, dyktig og hengitt kristen bror. Vi gleder oss til å se hva som ligger foran oss.
Takk Egil for at vi har fått gå både sammen med deg og etter deg!

Vi ønsker Guds velsignelse over deg, din kjære Turid og alle barn og barnebarn.
På vegne av lederskapet i Filadelfiakirken

Andreas Hegertun

KARL INGE TANGEN 50 ÅR
Vår kjære Karl Inge Tangen har fylt 50 år og det er en god anledning til å takke. Med sitt varme hjerte 
og skarpe hode har Karl Inge gjennom mange år betydd uvurderlig mye for Filadelfiakirken som helhet 
og for oss som lederskap i særdeleshet.

Karl Inge har alltid båret stort ansvar. I Filadelfiakirken har han vært både ungdomsleder, rektor på 
Bibelskolen og hovedforstander. Fremdeles er han pastor og eldste. Ut i fra Filadelfiakirken har han 
også vært initiativtaker, visjonsbærer og er nå rektor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Utenom 
menigheten har han en periode vært lærer på Hedmarktoppen Folkehøyskole og rådgiver for bistands-
organisasjonen Digni.

Gjennom sitt arbeid som forkynner og leder har Karl Inge vist en unik evne til å dele både innsikt og 
åndskraft på en troverdig og inspirerende måte.

For oss som lederskap vil vi takke spesielt for hans mange bidrag til vår ideologiske og teologiske utvikling. Karl Inges kapasitet til å tilegne 
seg kunnskap, lytte, tenke, systematisere og formidle er uvurderlig for oss. Kombinert med hans hengivenhet i etterfølgelsen av Jesus er han 
et forbilde for mange. Som person kjenner vi Karl Inge som en varm, helhjertet, pasjonert, humoristisk og smart fyr som vi gleder oss til å dele 
mange spennende år med fremover.

Takk for ditt trofaste arbeid, ditt brennende hjerte og din overgivelse til oppdraget med å bygge Guds rike midt i vår verden Karl Inge.

Vi ønsker Guds velsignelse over deg og din kjære Kara og barna Carl Magnus og Sara Kristina.
På vegne av lederskapet i Filadelfiakirken

Andreas Hegertun
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17.09.14 går startskuddet for årets ALPHAkurs. Vi ser med forventning frem mot 
kurset. Mange av våre tidligere kursdeltagere forteller oss at kurset har blitt avgjø-
rende for deres relasjon med Jesus. Det er stort å få være med om.  Gjennom faste 
grupper som både spiser sammen og diskuterer kveldens foredrag bygges relasjoner 
og tillit. Det bidrar til at de ulike temaene kan diskuteres med engasjement, respekt 
og nysgjerrighet.  Kursets form og lengde tilrettelegger på en god måte for både 
refleksjon og erfaringer -  i den enkeltes tempo. 

Hva skjer etter ALPHAkurs har i flere år vært et viktig tema. Mange som har gått 
Alphakurset opplever at samtalene i gruppene er svært verdifulle og ønsker å fortset-
te dette i en eller annen form. Derfor vil det etter høstkurset legges til rette for at de 
som vil fortsette gruppesamtalene etter gjennomført kurs kan gjøre det, annenhver 
uke i filadelfia sine lokaler i vårsemesteret. Det kan bety at hele eller deler av grup-
pen fortsetter og møtes, eller at to og to grupper slår seg sammen. Gruppen vil da 
ledes av en av Alphagruppemedarbeiderne og/el. en av deltakerne fra Alphagruppen.  
Dette ble det tilrettelagt for etter kurset forrige høst, der to av gruppene fortsatte. Vi 
opplever at dette på en god måte bidrar til disippelgjøring i etterkant av kurset. 

Kort om selve kursset: ALPHAkurset er et kurs som presenterer kjernen i kristen 
tro og omhandler temaer som «Bibelen- relevant i dag?», «Hjelper det å be?» og «En 
god Gud i en ond verden?». Kurset er for deg som er nysgjerrig på hva kristen tro er, 
opplever å ha mange spørsmål rundt tro og tvil, eller for deg som rett og slett ønsker 
å få et mer bevisst forhold til egen tro. Og ikke minst er kurset et godt sted å fortsette 
samtaler du allerede har med venner, kollegaer eller familie rundt tro og tvil. 

Åpen ALPHAkveld gir en smakebit av hva kurset er. Benytt anledningen til å 
ta med deg en venn eller kollega. 
Les mer på alpha.filadelfia.no og facebook.com/alphafiladelfia

Hildegunn Dahl

ALPHAKURS 
– STEDET Å FORTSETTE 
SAMTALENE OM TRO OG TVIL..


