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EN KIRKE SOM 
FORMER LIVET
Jeg runder for tiden førti år og i hele mitt liv har jeg vært en del av Filadelfiakirken. Det høres 
kanskje litt snevert ut, men jeg vil benytte sjansen til å si mest takk og litt unnskyld.  

irken har gitt meg det beste jeg har i livet 
mitt, nemlig troen på Jesus. Den har også 

gitt meg et fellesskap jeg har opplevd som stort 
og romslig. Her har jeg fått tenke, tvile, vokse 
og feile. Her har jeg feiret store anledninger 
(giftet meg og velsignet barna mine) og jeg 
har også sørget (begravelser til altfor unge 
mennesker). I alt dette har Filadelfiakirken, for 
meg, vist seg å romme livet slik det faktisk er. 
Og for det er jeg dypt takknemlig. 

Samtidig vet jeg at ikke alle har opplevd 
kirken på denne måten. Av og til møter jeg 
mennesker som beskriver kirken jeg er så glad 
i, som et vondt sted å være. De kan fortelle om 
en barndom i frykt for endetid eller det å aldri 
være «god nok» for kirken eller til og med 
for Gud. Flere har fortalt at de måtte forlate 
kirken min, for å overleve selv. Derfor vet 
jeg at en kirke som Filadelfiakirken både kan 
være livgivende og giftig, sunn og usunn. Og 
kristne ledere, som meg selv, kan både være 
gode veiledere til tro, men også ha skyggesider 
som skader. 

Så er det enhver generasjons plikt å både 
bevare, utdype og fornye den kristne 
tradisjon vi er en del av. Konkret har vi i 
forstanderteamet i Filadelfiakirken det siste 
året blant annet jobbet med følgende analyse: 

K Kirker i vår kristne tradisjon har lagt stor 
vekt på erfaringer. Dette at vi tror Gud 
faktisk finnes og at vi tror Guds nærvær kan 
oppleves på en konkret måte. På sitt beste har 
dette fokuset gitt håp til troen, inspirasjon til å 
følge Jesus og kraft til å dele denne troen med 
andre. På sitt dårligste har det skapt åndelige 
a og b-lag eller ustabile kristne som svinger 
med følelser. 

På en annen side ser vi at noen andre kristne 
tradisjoner har lagt større vekt på ulike kristne 
praksiser. Dette at livene våre formes, ikke 
bare av det vi sier, men av det vi faktisk over 
tid gjør. Nyere forskning bekrefter at hjernen 
vår er mer formbar gjennom hele livet enn det 
man trodde tidligere. Dette forteller hvor viktig 
vaner, strukturer og praksiser er. Winston 
Churchill sa under oppbygningen av London i 
1944: «Først former vi våre bygninger, deretter 
former bygningene oss». Gudstjenestegang, 
bønn og det å gi til andre er eksempler på 
praksiser som «setter seg» i kroppen vår og 
former oss til de vi blir. Samtidig bør vi huske 
at det å kun fokusere på praksiser, for noen kan 
føre til loviskhet og strev. 

Til sist har vi konstatert at atter andre kristne 
tradisjoner legger all sin vekt på det vi kaller 
evangelium. Altså denne objektive siden ved 
troen som sier at det verken er våre erfaringer, 

eller praksiser som gjør oss til kristne. Det er 
nåden alene ved Jesu liv, død og oppstandelse 
for oss. Dette er selvsagt grunnplanken i all 
sunn kristen tro. Samtidig kan det bli teoretisk 
om man ikke også tar med troen på erfaringer 
og praksiser. 

Poenget er som følger: Vi kommer fra en 
tradisjon som har masse godt i seg. Blant 
annet troen på en levende Gud som kan 
erfares. Samtidig kan og bør vår egen tradisjon 
fornyes, utdypes og bli sunnere ved å også 
lære av andre kristne søsken. Vi må nok 
erkjenne at vi i perioder har vært for smale og 
at mennesker ikke alltid har funnet det de har 
trengt i Filadelfiakirken. Dette er jeg lei meg 
for. 

Nå som jeg begynner å bli voksen trer det frem 
et vakkert bilde av en Gud som er på ferde i en 
mengde forskjellige former, språk, mennesker 
og strukturer. Og det var jo akkurat sånn hele 
kirken begynte på pinsedag. Folk kjente igjen 
evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, på sitt 
eget språk. 

Jeg gleder meg til å fortsette å lære, vokse og 
forstå, sammen med «alle de hellige», som 
Paulus så frimodig kaller oss, i Filadelfiakirken 
og andre steder. Så fra en ikke fullt så ung 
pastor lenger; takk!

✿ HJERTESPRÅK AV ANDREAS HEGERTUN
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Tekst: Kjetil Bergerud Larsen   Foto: Ingrid Eskedal Larssen

BØNN FOR OSLO 
ENGASJERER

athilde, først og fremst, hvordan fikk 
du rollen som koordinator for Bønn 

for Oslo?
Jeg fikk den fordi jeg først var koordinator for 
Filadelfiakonferansen i fjor høst, og så ble det 
prat om å opprette en 20 % stilling på Bønn 
for Oslo i tillegg. Tidligere har pastorene gjort 
mye av det praktiske arbeidet, og ikke fått så 
mye tid til bønn selv, så med den nye stillingen 
ble dette bedre.  

Hva kan du si om fokuset på årets Bønn for 
Oslo?
Vi har de samme hovedfokusene som vi hadde 
i fjor, og det går ut fra en rapport Skaperkraft 
lagde på vegne av flere menigheter i byen 
som de kalte ”Oslo Monitor 1.0» Det er en 
kartlegging av byens situasjon på det åndelige, 

sosiale og kulturelle planet. Denne rapporten 
ble presentert på Bønn for Oslo i fjor, og vi 
fortsetter å be for disse områdene. Vi starter 
Bønn for Oslo med temaet Takknemlighet, 
og går inn i lovprisning og takk for de gode 
tingene i byen og det som fungerer godt. Nytt 
av året er at avslutningsgudstjenesten er i 
Filadelfia, med egen barnegudstjeneste, så da 
har vi plass til flere folk. Vi er heldig som har 
med Roy Godwin som skal holde seminarer 
og tale en kveld, en spennnede forfatter 
og foredragsholder fra Wales som leder et 
bønnehus og bevegelse ut fra Ffald y Brenin 
som har nådd mange mennesker.  

Det har aldri vært så mange kirker med som 
partnere på Bønn for Oslo som i år, hva tror 
du er årsaken til det?

Det var kanskje mer avstand mellom kirkene 
før i tiden, og at vi har klart å nærme oss mer 
hverandre og blitt mer tolerante i de siste 
årene, slik at flere vil være med på Bønn for 
Oslo.  

Bønn for Oslo har i tillegg til bønnemøter, 
tidebønn, lovsang, seminarer, kveldsmøter 
og ledet bønn på programmet, også en egen 
sesjon de kaller «Morgengjest» hvor folk 
med betydning for byen intervjues. Denne 
fredag morgenen var det årets Osloborger 
2018, David Adampour, og Eivind Kjøllesdal, 
politiførstebetjent på forebyggende enhet ved 
Manglerud politistasjon. De jobber begge 
med ungdom som ikke helt finner sin plass, 
enten det er at de sliter på skolen, at de har 
trøbbel med å få jobb eller om de er på vei inn 
i kriminelle miljøer.  

De ble intervjuet av Erik Andreasen, og begge 
har et tydelig engasjement på å se, bekrefte og 
møte unge mennesker som likeverdige, og da 
spesielt de som har noen ekstra utfordringer. 
David ble plassert i en spesialklasse på skolen, 
fordi han hadde så mye energi. Etterhvert fikk 
han prøve seg som medhjelper i en butikk 
og han fikk tidlig tillitt og ansvar i videre 
butikkdrift. I dag driver Rema-butikk i 
Torggata, hvor han kun ansetter folk som har 
en trøblete bakgrunn. Per dags dato har han 28 
ansatte, og butikken går veldig bra. 

Hva er den største drivkraften i jobben din, 
David? 
Det er mennesker. Jeg tror de tingene jeg har 
opplevd i livet, og det at moren min har lært 

Bønn For Oslo har akkurat blitt gjennomført, med hele 23 kirker som arrangører for fem dager 
med bønn og tilbedelse for byen vår.

M

meg veldig mye om verdier, så når jeg først 
har muligheten til å bidra, så var det det som 
var naturlig for meg. Vi vokste ikke opp i enkle 
kår, vi var 7-8 stykker på 70 kvadratmeter i en 
sosialblokk, men mamma hadde åpent hus og 
lot alle komme og det blir en del av deg. 

Her i Filadelfiakirken har vi mange frivillige, 
og vi har et diakonlt arbeid. Har du et tips 
til oss om hvordan vi kan bidra og komme i 
kontakt med behovene? 

Jeg tror kanskje skolene har endel behov, men 
jeg vet ikke hvilke retningslinjer de har. Prate 
med skolene, invitere til åpenhet, selv om man 
kommer med et religiøst perspektiv, og høre 
hvordan man kan bidra. 

Eivind og hans kolleger på Manglerud jobber 
for å utgjøre en forskjell, og de arbeider både 
med individer og familier. Foreldre er de beste 
forebyggerne, sier han, og politiet ønsker å få 
de på banen. Men dette krever tålmodighet, 
og politiet må både være lovens håndhevere, 
samtidig som de må klare å være overbærende 
når folk ramler, så de kan få en mulighet til å 
komme seg på beina.  

Eivind er opptatt av at vi må prate godt om 
de som er annerledes, at vi må klare å prate 

med alle, også de som gjerne blir oppfattet 
som håpløse. 

Eivind, hva er den viktigste drivkraften for deg 
i din jobb? 
For å gjøre en forskjell, så må vi klare å bruke 
den posisjonen vi har på en god måte. Det er 
heldigvis sånn at vi fortsatt har mye tillit som 
politi i Oslo, og som en kollega av meg sier: 
noen ganger må man ta folk, og så må man bli 
venn med de. Bruke vår posisjon på en riktig 
måte, til å få noen til å innse at de kanskje skal 
ta en annen retning.  
Det er også veldig mange saker som ikke er de 
aller tyngste, som da kan spasere videre i livet 
med en liten justering. 

Her i kirken har vi mange frivillige med-
arbeidere, hvilket tips vil du gi oss for at vi kan 
hjelpe til? 
Det er veldig mye gode tiltak, men det skal litt 
til for at de gutta, for det er flest gutter, skal si: 
«Er dette noe for meg?» Den barrieren med å 
ta imot hjelp fra noen som de selv ser på som 
veldig annerledes enn seg selv. Mange av disse 
gutta er veldig lokale, og har et kjempesterkt 
brorskap med de som de har vokst opp med, 
og det er den sfæren som gjelder. Så skallet 
blir litt tykt når vi ønsker å gi de hjelp og være 
en bidragsyter, så man må få noen sjanser 
for at de skal forstå at vi faktisk mener det, 
at vi ikke har en annen agenda. Derfor er det 

tydelig for oss politifolk også, at selv om vi er 
forebyggere og kjenner de og møter de ofte, 
så  kommer vi til å ta de hvis vi ser de gjør noe 
galt. For vi har et samfunnsoppdrag, og alle 
forventer at vi reagerer på ulovligheter. 

Du er jo en troende mann, hvordan preger 
troen din deg på jobb? 
Jeg er opptatt av at det er noe som folk kan få 
vite om, men at det ikke kommer helt i forkant, 
for det kan skape avstander. Det er ekstremt 
viktig for politiet å være en objektiv part, og 
mange av de jeg jobber med er troende, men 
har en annen tro enn det jeg har.  
Jeg tenker det medmenneskelige vi kristne har 
med oss, kan være et lys på den måten, og det 
kan jeg flagge litt mer. F.eks hvis det har blåst 
litt ekstra på toppene, så kan jeg gi den ekstra 
tiden til å forklare hvorfor dette ble som det 
ble. For enkelte ganger blir det mye armer og 
bein, sinte og fortvilte mennesker, og da er 
det opp til meg å prøve å skape et best mulig 
ettermæle for poliitet, så neste gang han møter 
en kollega, så kan det hende det blir hakket 
bedre, enn om vi bare hadde gått ut døra.  

Det er inspirerende å høre engasjementet til 
de to gjestene, og intervjuer Erik Andreassen 
oppsummerte noe av kjernen underveis i 
intervjuet da han kommenterte:
– Du kan ikke forandre hele verden, men du 

kan forandre hele verden for et menneske.

Eivind Kjøllesdal, David Adampour og Erik Andreassen.  Foto: Ole Kristian Johansen.
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GUDSTJENESTEN ER ET 
ANKER FOR TROEN

anne Ovidia Hansen (31) er allerede 
godt etablert i Filadelfiakirkens le-

delse. Hun fortsetter som eneste kvinne (!) i 
lederteamet med seks menn, der hun har sittet 
siden hun ble menighetens informasjonsleder 
for noen år siden. Da hun kom til Oslo for ca 
4 ½ år siden, ble hun først en del av guds-
tjenesteteamet som Siri Novak Øen ledet, før 
hun altså ble informasjonsleder. Nå overtar 
Hanne det arbeidet som Siri har ledet de siste 
årene, mens Siri Novak Øen nå er knyttet til 
bibelskolen.
Hanne kommer fra Sandefjord, men på 
farssiden har hun sine røtter i Lofoten. Hun 
har vært både elev og miljøarbeider på 
Hedmarktoppen folkehøyskole på Hamar, 
noe som førte til at hun senere bodde tre år 
i byen der hun var med å starte både kafé og 
butikk.  

Den store fortellingen om Gud
Når Hanne skal forklare hvorfor 
gudstjenesten er så sentral i menighetens 
virksomhet, legger hun ikke bare vekt 
på at gudstjenestefellesskapet er et unikt 
møtepunkt mellom Gud og mennesker.
– Gudstjenestefellesskapet er også et møte-

punkt mellom mennesker, og det er jo nett-
opp fordi det er vanskelig å være kristen 
alene. Personlig kan jeg ikke si at jeg får 
de store, følelsesmessige opplevelsene i 
gudstjenesten, men gudstjenesten former 
meg, den gjør meg trygg i troen min, og 

H den styrker bevisstheten min om hvem jeg 
er i Gud. Jeg får koble meg på den store 
fortellingen om Gud, samtidig som jeg rent 
fysisk ved å komme til gudstjenesten viser 
noen prioriteringer i livet mitt som er knyt-
tet til hvem jeg tilhører. Gudstjenestefelles-
skapet former vårt bilde av hvem Gud er. 
Gud er summen av alle som møtes, uav-
hengig av livsfaser. Vårt ønske er at guds-
tjenesten må være åpne og brede nok til å 
romme alle livsfaser og situasjoner vi er i, 
også når vi har flere spørsmål enn svar. I 
mitt liv er gudstjenesten et anker for troen, 
forklarer Hanne.

Møtepunkt er en livsfase i seg selv
Livsfasearbeidet preger menighetens 
tenkning knyttet til generasjoner og 
overganger, så mens Møtepunkt er en 
livsfase i seg selv med unge voksne, omfatter 
11-gudstjenesten flere livsfaser i et stort 
aldersspenn. Hanne har hovedansvaret 
for gjennomføringen av gudstjenestene, 
men hun har et hovedlederteam knyttet til 
hver av gudstjenestene. Både predikanten, 
prekenen og lovsangsteamet er det samme 
på begge gudstjenestene hver søndag, 
mens gudstjenestens møteleder er knyttet 
til sin forsamling. Det gjøres tilpasninger 
basert på en 75% - 25%-modell, slik at det 
f.eks. er flest tradisjonsbærende sanger på 
11-gudstjenesten, mens nyere sanger er mer 
framtredende på Møtepunkt. Men modellen 

innebærer at det er rom for ca. fjerdeparten 
av hoveduttrykket på den ene gudstjenesten 
også på den andre. 

Bibelserie om Lukas evangelium
Når det gjelder innholdet og temaene i 
gudstjenestene, er det et forkynnerforum 
ledet av forstander Andreas Hegertun, 
bestående av forkynnerne og pastorene som 
er faste predikanter på gudstjenestene, som 
har ansvaret for dette. Hanne forklarer at 
når forkynnerforumet arbeider med dette, 
skal forkynnelsen balanseres slik at man er 
innom alle menighetens seks hensikter. Hun 
synes også at den strategiske langsiktige 
planleggingen etter disse prinsippene 
fungerer, der det også fokuseres på en 
bibelserie hvert halvår. Denne våren er 
det Lukas Evangelium som er i fokus, der 
forkynnelsen i ca. ti søndager går i dybden på 
hva Lukas´tekster har å si oss i dag, kapittel 
for kapittel.

Tekst: Jan-Erik Oppedal, Foto: Øyvind Ganesh Eknes
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Hanne Ovidia Hansen er ny forsamlingsleder 
i Filadelfiakirken. Hun er 31 år og nyforlovet. 

Som forsamlingsleder har Hanne ansvaret 
for både 11-gudstjenesten og Møtepunkt i 

Filadelfiakirken i St. Olavsgt. 24 på søndager, 
noe som innebærer gudstjenesteplanlegging, 

oppfølging av medarbeidere samt oppfølging av 
initiativ som kommer fra forsamlingen.

Uttrykket gjenspeiler tiden vi lever i
– Forklar hvordan dere tenker rundt 

gudstjenestens form og uttrykk?
– Formen tar utgangspunkt i en del faste 

elementer som forkynnelse, tilbedelse, 
bibel, bønn og velsignelse med utsendelse. 
Uttrykket gjenspeiler den tiden vi lever 
i. Med et aldersspenn fra 11 – 90 år på 
11-gudstjenesten, kan vi ikke ha som mål å 
favne alle rent uttrykksmessig. Vi har valgt 
en retning, og gjør noen tilpasninger. Vi 
har jo også et veltilpasset livsfasearbeid, 
der både seniorer og tenåringer/
ungdommer har sine egne gudstjenester, 
og barna har barnekirke på søndager. Det 
er flere gledelig trekk, f.eks. er det flere 
eldre som både går på seniorgudstjeneste 
torsdag og 11-gudstjenesten søndag. I 
barnekirken ser vi at de eldste barna går 
inn som ledere for de yngste når de er 
ferdige med 7. trinn på skolen. Her vil 
jeg berømme det gode livsfasearbeidet 
som gjennomsyrer tenkningen rundt 
generasjoner i Filadelfiakirken. Det nye 
hovedlederteamet for 11-gudstjenesten 
har nå medlemmer fra midten av 20-
åra til opp i 70-åra, og de har både en 
hyrdefunksjon og fungerer som en lyttepost 
ut mot forsamlingen, mener Hanne.

Innholdsmessig troverdig
Noe av det som har vakt oppsikt langt ut 
over både byens og landets grenser, er den 
helt spesielle oppslutningen Møtepunkt 
har hatt i mange år. En fullsatt kirke hver 
søndagskveld av unge voksne er helt spesielt, 
og Hanne, som har stått sentralt i arbeidet 
med Møtepunkt en stund allerede, tar på 
ingen måte æren for dette. Men hun har noen 
tanker om hvorfor det er blitt slik:

Med et utgangspunkt om at gudstjenestefellesskapet 
er et unikt møtepunkt mellom Gud og mennesker og mennesker 
imellom, har den nye forsamlingslederen i Filadelfiakirken satt stan-
darden for hvorfor gudstjenesten er kristenlivets puls.

– Vi har klart å skape et relevant uttrykk 
for unge mennesker, samtidig som 
forkynnelsen er innholdsmessig troverdig. 
Det har vært viktig at flest mulig av de 
som deltar, kan delta i en tjeneste og 
bygge vennskap i forsamlingen. Vi har 
mange gode forkynnere i menigheten, og 
forkynnelsen er svært god, og siden jeg 
står tett på dem, ser jeg hvor dedikert de 
arbeider med forkynnelsen. De forkynner 
på en måte som gjør at Gud blir stor, og 
jeg er veldig imponert over menighetens 
predikanter, sier Hanne Ovidia Hansen.
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2018
For det som ligger bak oss er vi spesielt takk-
nemlig for:
• Muligheten til å utvikle et lederprogram som 

kan få stor betydning for mange av våre afri-
kanske søsterkirker. Dette var et initiativ fra 
Niklas Piensoho, forstanderen i Filadelfia 
Stockholm, som inviterte noen av de største 
menighetene i de nordiske landene, samt 
14 søsterkirkeorganisasjoner i Afrika. Dette 
startet med en stor samling for ledere i mai i 
Kigali og ble startskuddet for noe vi har stor 
forventning til.

• For at vi ser mange komme til tro og at me-
nigheter blir etablert på Afrikas Horn blant 
muslimer.

• For at arbeidet i Niger overtas mer og mer av 
de lokale nasjonale lederne og at de finner sin 
vei i dette.

• For at mennesker også i Oslo med forskjellig 
trosbakgrunn finner Jesus Kristus og at hans 
rike vokser også her hjemme.

2019
Dette året har vi 6 konkrete prosjekter vi er in-
volvert i:
• Evangelisering og kirkeplanting 
 Vi vil fortsette å støtte evangelister og kirke-

planting på Afrikas horn og i Niger. Vi skal 
støtte 5 nye evangelister på Afrikas Horn og 
vil hjelpe til med å etablere to lokale kirker.

• Lederutvikling 
 Dette året vil vi sammen med afrikanske le-

dere utvikle et lederprogram ala det vi selv 
har i vår egen kirke, men som er tilpasset 
konteksten i Afrika. Vi vil ha 2 workshoper 
med nøkkelledere for å få dette programmet. 
Kanskje du vil tenke at dette ikke er så viktig 
misjon, men dette kan potensielt få langt stør-
re virkning fordi vi får utvikle ledere, nøkkel-

mennesker som leder tusenvis av mennesker.
• Bibelskoler 
 I år skal vi i gang med å etablere en bibelsko-

le i Chopda India. Sammen med lokale ledere 
vil vi starte og bidra til at mange av de unge 
som kommer til menighetene, får mulighet til 
å bli ledere og menighetsplantere. Målet er at 
første kull starter høsten 2019.

• Bibelspredning i Kina
 Vi fortsetter med å bidra til at menigheter i 

Kina får tilgang på bibler, dette arbeidet star-
tet gjennom Hans Myrvold og vi fortsetter.

• Helse i Kongo 
 Vår søsterkirke CELPA i Kongo har tre fokus 

for sitt arbeid: kirke, helse og utdanning. Vi 
støtter driften av sykehuset i Kitutu, men vil i 
tillegg bidra på noen nye områder som utdan-
ning av jordmødre og bygging av klinikker 
på nye steder.

 Et av målene er at vi skal få utdannet 36 nye 
jordmødre de neste 5 årene.

• Etablering av skoler
 Utdanning har alltid vært en del av misjonens 

diakonale arm, og utdanning er viktig for at 
folk skal komme ut av fattigdom.

Vi har samlet inn penger gjennom fjorårets ju-
lekonserter, julemesser og andre initiativ for å få 
bygget en skole i India i Manmad. Nå er vi klare 
til å legge ned grunnsteinen i slutten av januar 
og første byggetrinn av skolen med 4 klasserom 
vil stå ferdig i juni.
Vi støtter også egenandelen på et stort bistands-
prosjekt i Somaliland som bygger skole og ut-
danner lærere.

Hva er Misjon?
Jesus la igjen ETT oppdrag til oss: «Gå derfor ut 
å gjør alle folkeslag til Disipler».

Gjøre Jesus synlig i verden

FILA GLOBAL 2019 FILADELFIAKIRKEN GRÜNERLØKKA I STADIG VEKST

NYHETER FRA ENEBAKK OG LILLESTRØM

Det er ETT oppdrag som vi gjør her i Norge og 
der ute i de landene vi er engasjert. Misjon er å 
vitne om Jesus, lære de som kommer til tro et-
terfølgelse av Jesus. Etterfølgelsen av Jesus dri-
ver oss til gode gjerninger og vi ønsker å bedre 
folks liv gjennom helse, skole og stå opp mot 
urettferdighet. Vi tror at Guds rike vokser ras-
kere om vi trener kirkeledere og planter kirker, 
som igjen fortsetter å vitne om Jesus, utruster 
nye disipler som gjør gode gjerninger

Arne Gjervoldstad
misjonsleder

Vi som kirke starter 2019 med forventning på et nytt år og på konkrete aktiviteter som ligger 
foran oss, men også med stor takknemlighet for hva 2018 har gitt oss av resultat og muligheter i vårt 
internasjonale arbeid, Fila Global.

Filadelfiakirken Grünerløkka har nå feiret gudstjenester i halvannet år. På denne tiden har de vokst såpass at de 
måtte dele opp forsamlingen til to gudstjenester. Vi tok en prat med Kristin Hauge Roaldsnes, som er forsamlings-
pastor sammen med sin mann Halvard, for å høre hvordan det går om dagen.  

Sven-David Gustavsen er leder for Filadelfiakirken Enebakk og Lillestrøm. Den blide mannen 
fra Mjøsregionen har bakgrunn fra næringslivet og trives godt med både børs og katedral. 

Føler dere fortsatt at dere er nye som kirke?
På noen vis ja, samtidig ikke - og det har både med at man har sitt 
grunnlag i en kirke som har eksistert i 100 år, men også at ting har 
landet til en viss grad og kommet i system. Vi har vært heldige med 
vanvittig mye gode medarbeidere og ledere som har hjulpet oss til å 
lage en struktur som er solid. Folk kommer til byen og er kjempesterke 
ressurser, eller så har vi tatt de med oss fra St. Olavs gate - så på den 
måten føler vi oss ikke så nye lenger. 

Fortell oss litt fra 2018, hvordan var året for dere?
Det har vært et veldig spennende år. Høsten vi startet med gudstjenester 
(2017) var preget av overveldende mye folk, mye struktur som skal på 
plass og mange nye mennesker, så 2018 har vært et år hvor ting har 
landet i større grad. Vi har gått fra å være en mengde, til å bli en kirke, 
en familie, hvor mange kjenner hverandre og folk finner sin plass. Det 
gjør det lettere å ta imot nye folk, fordi grunnmuren er der.  

I vår var det en ekstra spennende tid, for vi så at kapasiteten i lokalet 
vårt ble sprengt, så vi arrangerte en visjonskveld hvor vi delte hjertet 
vårt og at vi måtte utvide. Vi forsøkte å få folk med på tanken, og det ble 
de, så vi startet en gudstjeneste til etter påska. Den nye gudstjenesten 
finner sted kl 16.30, så da ble det lettere å ta imot barnefamilier og en 
litt annen livsfase på denne. De som er hakket mer etablerte lander på 
16.30 og kl 19.00 er det nå stort sett unge folk. 

Jeg blir veldig nysgjerrig, hva er faktorene 
bak veksten og suksessen?
Vi vil ikke bare være en tilfeldig gjeng som 
dumper innom gudstjeneste en gang i uka, 
så vi har et stort fokus på felleskap hele vei-
en og vi har gratis mat etter gudstjenestene 
hver gang, slik at det blir noe folk gleder 
seg til og at det ikke skal bli en hindring 
for noen å bli igjen. Småfellesskap har stått 
høyt og sterkt i fokus fra vi startet, og vi 
har trent ledere med tanke på å starte fel-
lesskap, og der har vi sett en stor vekst i 
2018 som gjør at vi har 48 småfellesskap 
totalt nå. I gudstjenesten har vi valgt å si at 
småfellesskap og tjenester er det viktigste vi gjør, og vi har veldig tro 
på rytmen og prioriteringen i dette.  

Hvordan ser 2019 ut for dere?
Vi drømmer om at vi skal se en tydeligere utover-dimensjon i kirka. Et 
overskudd hvor vi kan tenke mer ut, enn i etableringsfasen hvor vi har 
måttet fokusere innover og bygge stabilt. Så vi ønsker at 2019 skal bære 
mer preg av at vi som enkeltperson og kirke skal se utover, invitere med 
oss nye, dele tro på en naturlig måte. Vi har også pratet om aspektene 
rundt diakoni og samfunnspåvirkning, som vi vil styrke. Vi har også en 
spennende utfordring i at vi fortsatt vokser, så vi må se hva vi gjør med 
det, for vi må kunne ta imot nye mennesker. 

Foto: Øyvind Ganesh 
Eknes

Sven-David, Filadelfia er jo en kirke på flere steder, kan du fortelle oss 
hva som har vært i fokus på disse lokasjonene i løpet av 2018?
Det er en stor glede for både Enebakk og Lillestrøm å være tilknyttet 
Filadelfia og det store felleskapet i St. Olavs gate, samtidig som man 
får det mindre fellesskapet i sin lokale kirke. Vi ser mange synergier og 
fordeler med en slik driftsmåte og ha samme fokus med det store navet, 
inn i det lille navet, så vi sammen kan blomstre på alle steder.
Vi har hatt fokus på å få på plass lokale ledere/pastorer som kan løfte på 
hvert sted, dette arbeides det med kontinuerlig fortsatt.

I Enebakk har Powerstation (en barne- og ungdomsklubb) gjort flere 
endringer i struktur og noe på uttrykk, etter at Ungfila og Microfila ble 
koblet enda tettere på i 2018. Vi har også startet småfellesskap for ung-
dommene på Powerstation og det har vært veldig inspirerende.
Ellers er det et sterkt misjonsarbeid, som er koblet mot Fila Global. Det 
hadde ikke vært mulig å gjennomføre bygging av en skole i Manmad 
India for Enebakk uten Fila Global.
Det er også startet to småfellesskap ut fra søndagsgudstjenesten.

Lillestrøm har fått se flere mennesker knytte seg til kirka og bli med i 
tjenestefellesskap innenfor barnearbeid, vertskap og teknikk. Dette er 
vi veldig glad for, og vi ser også stadig at nye mennesker kommer til 

oss. Vi har nylig fått ny misjonsleder, og det 
blir tur til India sammen med Arne Gjer-
voldstad og Daniel Egeli i slutten av januar, 
for å se og oppleve dette store arbeidet. Fi-
ladelfiakirken Lillestrøm har ellers gått en 
prosess med utleie av kirkelokalet vårt til 
Frelsesarméen. Bygget Frelsesarméen har 
rives for å gi plass til nytt bygg, så de tren-
ger et sted å være. 

Er det noen utfordringer med å være kirke 
på flere steder som dere kjenner på?
Man kan alltids finne utfordringer, men jeg har alltid vært konstruert 
slik at jeg ser på utfordringer som muligheter. Om man summerer opp 
utfordringene og fordelene, så er fordelene så mye større, at det ikke 
blir noen sak.

Hva er drømmene deres for tiden fremover på begge steder?
Drømmen er først å fremst å få på plass forsamlingsleder/pastor på beg-
ge steder. Vi drømmer også om at vår kirke skal få enda mer slagkraft 
og være mer synlig i våre lokalsamfunn, og vi drømmer om å se flere 
mennesker frelst og disippelgjort.

Foto: Øyvind Ganesh 
Eknes
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✿ GLIMT

Søndag 2. desember hadde vi storfint besøk av Evan-
geliesenteret på gudstjenestene i St. Olavs gate og 
påfølgende søndag var de på Grünerløkka, og kol-
lekten fra begge steder gikk til deres arbeid, nærmere 
bestemt for å kunne kjøpe inn en ny bil til kontaktsen-
teret her i Oslo. 
Kontaktsenteret gir ut mat til opptil 800 personer hver 
gang de har åpent (tre dager i uka) og er med det 
Oslos største matutdeling. Her får rusavhengige, ute-
boende og andre trengende et varmt måltid, en pose 
matvarer og ikke minst får de møte engasjerte, varme 
mennesker som vil de vel. På kontakten er det også 
vekkelsesmøte hver mandag kveld, og de prøver å få 
folk til å komme seg inn på rehabilitering.   

Vi kan nå melde at det ble samlet inn rundt 177.000 kr totalt i kollektene, og at kontaktsenteret har kjøpt seg en 
nesten helt ny, og fin Ford Courier som brukes flittig.

– Vi er dypt rørt over det engasjementet som menigheten har vist, dette bidraget er helt uvurderlig. Kontakt-
senteret i Oslo er helt avhengig av bil for å få inn mat til produksjon av varm middag. Hjerteligste takk! 

Sier Stian Ludvigsen, bestyrer på kontaktsenteret. 

Det ble avholdt menighetsmøte i 
kirken tirsdag 11. desember. Bud-
sjettet for 2019 ble presentert og 
vedtatt, og det ble informert om at 
det skal velges nye eldste til eldste-
rådet.

Under årets påskehøytid blir det 
påskegudstjenester Skjærtorsdag, 
Langfredag, Påskeaften og Første påskedag 
i St. Olavs gate 24. Andreas Hegertun taler 
og Konrad Lunde med team leder lovsang. 
Andre påskedag samles vi til påskefinale og 
Chris-Michael Gustavsen taler.

REKRUTTERING AV NYE KANDIDATER 
TIL ELDSTETJENESTEN
I menighetsmøtet 11. desember redegjorde Henrik Stensrud for eldsterådets begrunnelse for å starte en pro-
sess for å rekruttere nye eldste til eldsterådet.
Det er helt nødvendig å bedre kjønnsbalansen i eldsterådet, men sett i et lengre perspektiv er det også nød-
vendig å sikre god kontinuitet med tanke på et fremtidig naturlig generasjonsskifte. 
Stensrud redegjorde og ga en begrunnelse for hvordan eldstetjenesten har endret seg mye de siste årene. Fila-
delfiakirken er i vekst og utvikling. Den daglige, operative ledelsen er profesjonalisert på en helt annen måte 
enn tidligere, noe som medfører at eldstetjenesten endrer seg naturlig slik at eldsterådet utøver sitt lederskap 
på et mer overordnet nivå.
Eldsterådet har derfor arbeidet sammen om en utforming av eldstetjenesten slik den framstår i dag og fram-
over. Dette gir en god dokumentasjon over de egenskapene vi ønsker å se etter for nye kandidater, samtidig 
som det gir aktuelle kandidater en god beskrivelse på hva eldstetjenesten innebærer, for å kunne ta beslutnin-
ger for seg og sine nærmeste ut i fra dette. 
Menigheten har anledning til å komme med forslag på aktuelle kandidater til eldsterådet. Det kan skje ved å 
sende en mail til leder av eldsterådet Henrik Stensrud, hst@flisfram.com, eller til leder av forstanderteamet 
Håkon Jahr, hakon@jahr.no. Forslagene må helst komme før 1. februar.
Eldsterådet vil presentere en innstilling på de kandidatene de ønsker å foreslå for menigheten i et menighets-
møte. I påfølgende menighetsmøte kan menigheten gi sin tilslutning til eldsterådets forslag ved valg.
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KOLLEKT FRA FILADELFIAKIRKEN
GA BIL TIL EVANGELIESENTERET

MENIGHETSMØTE

PÅSKE I FILADELFIAKIRKEN

SAMTALESENTERET 

Julekonserten 2018 ga 
oss mange fine, sterke og 
morsomme øyeblikk, samt 
en helt ny julesang. 

Alphakurs

ER DET MER I LIVET ENN DETTE?

HVEM ER JESUS? 

ER BIBELEN RELEVANT I DAG? 

TRENGER VI KIRKEN?

13.FEBRUAR KL.19
 ST. OLAVS GATE 24

INTRODUKSJONSKURS 
TIL DEN KRISTNE TRO

Kontaktsenterets 
Ford Courier. 
Foto: Stian Ludvigsen

Samtalesenteret er et lavterskel samtaletilbud for mennesker som i en 
periode av livet strever med vanskelige følelser og trenger noen å snakke 
med. Vi er ikke et behandlingstilbud, men tilbyr støttesamtaler. 
Samtalesenteret er åpent for alle. Ca. halvparten av de som henvender 
seg til oss har ikke Filadelfiakirken som sin kirke. Man trenger heller ikke 
ha en definert tro for å henvende seg til oss. Vi er et samtalesenter i 
sjelesorg ramme dvs. at vi ønsker å gi mennesker hjelp til å komme i et 
godt forhold til Gud, til seg selv og til sine medmennesker. 
Alt skal være lov å snakke om. Ingenting er for ”lite” og ingenting er for 
”stort”. Allikevel ser vi vår begrensning og ønsker å hjelper folk videre i 
hjelpeapparatet om det er behov for det. Vi har taushetsplikt.  Vi ønsker 
å gå et stykke av livsveien som medmennesker og formidle tro, håp og 
kjærlighet.  
Vi samtaler også med par, som ønsker å ha noen å snakke med.  
Ca 15 personer jobber som frivillige i Samtalesenteret, enten som verter 
eller samtalepartnere. Samtalesenteret har hovedansvar for å be for alle 
bønneemner som kommer inn til Filadelfiakirken via gudstjenestene, mail 
og pr. telefon, et arbeid som vertene bærer hovedansvaret for. 

Hvem du treffer
Alle som er samtalepartnere hos oss har bred 
kompetanse og relevant utdanning i forhold til å snakke 
med mennesker i sårbare situasjoner.
 
Åpningstider
Vi holder åpent 3 dager i uka. Tirsdag, onsdag og 
torsdag. Vi tilbyr dag- og ettermiddagstimer.  

Betaling 
For personer uten tilhørighet i Filadelfiakirken gir vi 3 ganger gratis, deretter et 
honorar på kr 300,- pr. avtale.
For personer som har tilhørighet i Filadelfiakirken gis det tilbud om 6 ganger uten 
betaling, deretter kr 300,- pr. avtale.

Hvordan du når oss
Mail : samtale@filadelfia.no
Tlf 40005767 Sentralbordet I Filadelfia (kl 9-15)
Tlf 98233374 Sentralbordet I Samtalesenteret (kl 10-13 tirsdag, onsdag, torsdag)

Prosjektleder Laila Egeli Austeng, gi oss en oppsummering!

- Julekonserten er nå ferdig. Vi startet for flere måneder siden med spente barn og voks-
ne, og nå kan vi se tilbake på en reise som tok alle med innom mye øvelse, en tur til 
Betlehem, en frelsers fødsel og eslers gode gjenforening. 
Vi dro på ‘Reisen’ sammen, og håper vi landet i hjertet til folk!
 
«Nådens ansikt» er tittelen på Filadelfiakirkens nye singel. Sangen handler om øyeblik-
ket «da jorden så sin Gud for første gang». Sangen var også del av Filadelfiakirkens 
tradisjonsrike julekonsert, som ble arrangert for 21. år på rad før jul.

Låta er skrevet av Vetle Jarandsen, Tone-Yvonne Hansen, Kristina Dorothea Drivdal og 
David André Østby. Vetle Jarandsen (Impuls, David André Østby, Jarle Waldemar m.fl) 
er produsent og Tone-Yvonne Hansen er vokalist.

Lovsangspastor David André Østby forklarer hvordan sangen forsøker å beskrive ett av 
de største mysteriene i kristen tro:

– I det gamle testamentet står det at «ingen kan se Gud og leve». Men da hyrder og 
vismenn så over kanten på krybben, så de ikke et ansikt av vrede. De så inn i et ansikt 
av nåde. Og fra det øyeblikket ble alt forvandlet, sier lovsangspastor og medlåtskriver 
David André Østby.

Filadelfiakirkens kreative miljø teller omkring 200 personer, og mange av disse er invol-
vert i den nye singelen.

– Vi ønsker at musikken vår skal være lyden av et miljø. Derfor jobber vi alltid i 
team og vektlegger å involvere så mange som mulig, sier Østby.

Singelen har for øyeklikket nesten 20.000 avspillinger på Spotify.

Anita Stensrud, 
leder for samtalesenteret
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Hjem til Herren

✿ DAGER & ÅR SPONSORER ✿
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Herreklær i alle størrelser
Dresser – Jakker – Bukser – Skjorter

Personlig service – Kvalitet
Egen skredder

Storgaten 28, 0184 Oslo - Telefon 22 17 36 37

HerreMagasinet

WWW.HANDE.NO 

12

Tlf. 67 90 40 69 -  48 100 888     
          www.engeseth.as

➤ Jubilanter i januar

50 ÅR
• 11.01. Vasantha Rani Rajaratnam
• 12.01. Lars Hande
• 30.01. Sven-David Gustavsen

70 ÅR
• 01.01. Egil Rolandsgard
• 22.01. Tore Olaf Deila
• 30.01. Roy Heiberg

75 ÅR
• 29.01. Reidun Marit Korsmo

80 ÅR
• 01.01. Per Øivind Lillelien

85 ÅR
• 11.01. Karin Sofie Hansen

90 ÅR
• 25.01. Henrik Rappe

➤ Jubilanter i februar

18 ÅR
• 22.02. Fretsinat Kelemewerk 
   Habtom 

50 ÅR
• 02.02. Liv Hanne Brevig 
• 12.02. Arild Haugen 
• 17.02. Beate Marie Wellerop 
• 17.02. Jon-Harald Johnsen 

70 ÅR
• 03.02. Steinar Ingebrigtsen 
• 26.02. Torleif Ruud

75 ÅR
• 27.02. Rune Linder 
• 27.02. Lis Winther

80 ÅR
• 12.02. Elly Lovise Bekkvik

➤ Jubilanter i april

75 ÅR
• 04.04 Hakon Blandehol
• 13.04 Anne Liv Slydahl
• 14.04 Sigrun Ringen
• 21.04 Solfrid Beate Faret
• 24.04 Jorun Bale 

85 ÅR
• 01.04 Nanna Karin Nilsen
• 16.04 Evy Margrethe Johannessen
• 16.04 Petrine Skogsrud

90 ÅR
• 17.04 Thordis Irene Kvassheim

➤ Jubilanter i mai

70 ÅR
• 31.05 Sigrid Alise heiberg 

80 ÅR
• 10.05 John A. Wilhelmsen
• 11.05 Egil Erling Hesland

85 ÅR
• 02.05 Synnøve Mary Møller
• 06.05 Liv Hessels
• 14.05 Gerd Kjeldsen
• 30.05 Tove Lindtveit

90 ÅR
• 26.05 Kari Jacobsen

➤ Jubilanter i mars

18 ÅR
• 04.03. Trisha Marie Hinampas 

50 ÅR
• 03.03. Markus Ilmari Rosenborg 

60 ÅR
• 13.03. Erik Jansen 
• 20.03. Marianne Strandskogen 

70 ÅR
• 13.03. Eva Løvholm 
• 15.03. Frank Henning Holm 
• 20.03. Nils Redvald Lie 
• 21.03. Kari Olstad 
• 22.03. Sissel Dillerud 
• 27.03. Dag Waler

75 ÅR
• 06.03. Lila Paul 

80 ÅR
• 25.03. Tove Ludviksen 
• 30.03. Jorunn Kristensen 

90 ÅR
• 22.03. Oddveig LieTakk!

Tusen takk for den fine bordkalenderen jeg fikk til min 
75-årsdag.                                                   Ele Engebretsen

Hjertelig takk for de vakre blomstene og hilsen på min 
85-årsdag.                                                   Arvid Haukeland

Hjertelig takk for de vakre blomstene til min 85-årsdag.   
Bjørn Langmo 

Tusen takk for nydelige blomster til min 80-årsdag. 
Johanne M. Andreassen

Hjertelig takk for blomterhilsen på min 80-årsdag.
Laila Helene Fyrileiv Østby

Hjertelig takk for nydelige blomster som jeg fikk til min 75-års 
dag.                                                                Karin Berntsen

Tusen takk for gaven i forbindelse med min 70-årsdag. 
Veldig hyggelig overraskelse.                           Tore Andresen

Tusen takk for blomstene jeg fikk på min 80-årsdag
Aage Johannessen

Tusen takk for den nydelige blomsterbuketteten jeg fikk til min 
80-årsdag. Det varmet godt.                                 Per Lillelien

JUBILANTER

Takk for all vennlig deltagelse og blomsterhilsener vi fikk i 
forbindelse med at Øyvind/far gikk hjem til Herren.

Eva Jansen og barna

BEGRAVELSE
Simon Dreyer
Brit Helen Murcia
Gilia de Filippi

TRE JUBILERENDE PASTORER
Innenfor bare noen få uker har tre av pastorene i Filadel-
fiakirken fylt runde år. Daniel Egeli fylte 50 år på selveste 
Julaften, Andreas Hegertun fylte 40 år 19. januar og Tore 
Deila fylte 70 år 22. januar. 
Vi vil gjerne få uttrykke stor takknemlighet for alt dere betyr 
for oss i Filadelfiakirken. Takk for livsnær og inspirert forkyn-
nelse. Dere er gode forbilder for oss i helhjertethet og 
etterfølgelse av Jesus.
Varme gratulasjoner og ønske om Guds rike velsignelse 
over liv og tjeneste til dere alle tre.

Daniel Egeli Tore DeilaAndreas Hegertun
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ging og strategi på hvordan ting skal være.  Jeg 
er også teknisk support og støtte inn mot Filadel-
fiastaben, på forskjellige systemer 

– Hva blir viktig fremover?  
– Jeg må finne min rolle og hvem jeg er i denne 
stillingen I forhold til teamet av frivillige og 
staben. Jeg har også et ønske om å starte nye 
prosjekter og komme videre på noen andre, som 
gjør ting lettere og bedre for både frivillige og 
stab. Vi skal blant annet se på hvordan vi organi-
serer det tekniske miljøet, både i St. Olavs gate 
og de andre stedene, så det kan bli mer enhet-
lig og bedre. Og så skal jeg jo selvfølgelig følge opp alle ting i det 
hverdagslige, det er alltid noe som ryker eller trenger å fikses. Jeg må 
også si at i kirka vår er vi velsignet med fantastiske mennesker som gir 
ekstremt mye av tid og krefter til å fikse systemer, rigge, sette opp og 
gjøre klart. 

– Er det oftest systemfeil eller brukerfeil når du fikser ting? 
– Det spørs hvordan du ser på det, sier Peder med et lurt smil. 

– Peder, hvorfor søkte du på denne stillingen? 
– Jeg søkte fordi jeg har hjulpet til med tekniske oppgaver i kirken den 
siste tiden. Jeg har en interesse for teknikk, og har alltid likt det. Jeg så 
for meg at det kunne være veldig spennende og gøy å bidra med slike 
oppgaver. Både tekniske løsninger og hvordan ting skal se ut, men også 
det å samarbeide med teknikere. Jeg trives godt i denne rollen, og jeg 
har lyst til å kunne bidra, og videreutvikle og forbedre ting. 

– Hva innebærer jobben? 
– En stor del av det er å ha oversikt over alt av teknisk ustyr og instal-
lasjoner i hele kirka, og det brer seg jo ut fordi vi er en kirke på flere 
steder. Det vil også si å følge opp tekniske ledere i kirka som har ansvar, 
jeg følger blant annet opp ansvarlig på lyd, lys og skjerm - og har en 
dialog på alt fra turnus, til utstyr og en helhetlig tankegang rundt tjenes-
ten. Og så har vi utleie til UIO her på bygget, så jeg følger opp de når de 
er her og bistår med teknisk assistanse. Mye praktisk jobbing, planleg-

– Vigdis, hvorfor ble du leder for kurs og 
kompetanse?
– Gjennom min jobb som pastor, min tidli-
gere jobb som lærer og vår (familien, red.
amn) tid som misjonærer i Kenya, har det 
alltid vært et grunnleggende ønske og drøm 
hos meg om å være med og trene mennes-
ker. Dette prinsippet har vært viktig for meg 
lenge, og jeg mener at vi som kirke bør 
være mer proffe på hvordan vi systemati-
serer dette. Følelsen er at det som har med 
kurs og kompetanse å gjøre har vært ganske 
tilfeldig. Gjennom mitt arbeid med trosopp-
læringsplanen i Microfila har vi sett at det 

faste og strukturerte er bra. Tenk om vi som landets største frimenig-
het kunne delt vår kompetanse, skreddersydd kurs og hatt et senter for 
dette? Da jeg fortalte min daværende leder, Daniel Egeli, at jeg tenkte 
at tiden var inne for å avslutte som barne- og familiepastor, ba han meg 
si litt om hva jeg drømte om å gjøre videre. Jeg dristet meg til å si noe 
om drømmen om et kurs- og kompetansesenter. Omtrent samtidig star-
tet FBO og lederskapet i kirken å prate om behovet for mer strukturert 
kursing og kompetanseheving, og da var vi i gang. 

– Hva innebærer jobben?
– Den er flerdelt. Jeg har ansvaret for tjenester som er i gang, som sam-
livsarbeidet vårt med bl.a PREP-kurs, Coaching Academy og Jesus hele 

UNGDOMSARBEID I 
ENEBAKK OG LILLESTRØM

NY TEKNISK LEDER I FILADELFIAKIRKEN

FRA DIAKONI 
TIL KOMMUNIKASJON

FILADELFIA KURS- OG KOMPETANSE SKAL STRUKTURERE OG 
KURSE FOR FREMTIDEN

Filadelfia er en kirke på flere steder, også i ungdsomar-
beidet. Ungdomsleder Chris-Michael Gustavsen fortel-
ler om ungdomsarbeidet i Enebakk og Lillestrøm.  

– Powerstation, barne- og ungdoms-
klubben vi driver i Enebakk, har gjen-
nomgått noen endringer det siste året, 
hva har skjedd?
– Barne-og familiepastor Linn og jeg har 
nå det overordna ansvaret for klubben. 
Den har et godt rykte og navn i bygda, så 
vi har bevart Powerstation-navnet, men 
den består nå i praksis av en Microfila og 
en Ungfila-del, hvor Linn har ansvar for 
den ene delen og jeg den andre. Vi har 
satt sammen et lederteam der ute, som 
også er med i overordnet lederteam for 
Microfila og Ungfila. 

– Hvordan ser en vanlig fredag ut?
– Den er nokså lik for begge grupper. Vi har noen bibelskoleelever 
som har praksis og som bidrar med lek og sosialt, og vi har noen le-
dere som er rekruttert fra sentrum som har sin tjeneste i Enebakk. De 
starter kvelden med småfelleskap kl 19.00 annenhver uke, og så star-
ter klubben kl 20.00. Da er det først henging og sosialt, så er det litt 
informasjon og en kort andakt, før det er sosialt igjen. Så det er en 
lavterskel klubbfølelse, mer enn en gudstjeneste, så må vi se hvordan 
vi gjør det videre. Det er veldig få menighetsbarn og ungdom som er 
vant til kirke, så det er en fin misjonsmark hvor de får høre om Jesus 
hver fredag. Vi regner med at 90 % ikke er vant til kirke.  

– Hva er drømmene fremover for Enebakk?
– Vi har allerede en stor andel av bygdas ungdom hos oss. Det er et 
tøft miljø, mye rus og andre ting som trekker på de, så vi vil fortsette å 
være et tydelig lys der ute og bety noe i den sammenheng. Vi har lyst 
til å få flere inn i småfelleskap, nå har vi to felleskap, ett for jenter og 
ett for gutter. Vi ønsker også å se konkrete beslutninger om å ta imot 
Jesus, og at ungdommene kan få mer eierskap til klubben ved f.eks 
å være med og arrangere tur og ha ansvar for aktiviteter. Vi ønsker 
fortsatt å ha innflytelse i bygda og se flere ungdommer komme til tro 
på Jesus.  

– Hvordan er det med ungdomsarbeidet i Lillestrøm?
– Vi har noen tenåringer der som er tilknyttet med sin familie, og de 
fleste drar inn på Ungfila her i sentrum. Nå skal vi i samtaler med 
Shalom (den eritreiske forsamlinen) og FCC (den internasjonale for-
samlngen) om et samarbeid, så får vi se om vi starter opp eget arbeid i 
Lillestrøm nå, eller om vi fortsatt oppfordrer ungdommene til å komme 
til sentrum. 

Peder Otieno Gjervolsdstad er ny teknisk leder. Han 
har tidligere jobbet som lærer i bibelskolen, og ser frem 
til å ta fatt på nye oppgaver. 

I løpet av drøye tre år har vi blitt kjent med Kjetil Berge-
rud Larssen som vår første diakonale leder. Nå går han 
inn en nyopprettet stilling som kommunikasjonsleder. 

– Kjetil, hvorfor har du skiftet 
jobb?
– Da jeg hørte at vi skulle lyse 
ut stillingen som kommuni-
kasjonsleder, synes jeg det var 
så spennende at jeg ble nødt 
til å søke. Jeg har alltid hatt 
et engasjement for medier og 
kommunikasjon, og har vært 
med i styret til mediekonfe-
ransen MELT på frivillig ba-

sis mens jeg har vært diakonal leder. Jeg var samtidig veldig i tvil, 
fordi jeg trivdes så godt som diakonal leder. Jeg måtte gå en runde 
med meg selv, og fant ut at jeg ville hoppe på den vogna om jeg fikk 
sjansen. Jeg tror dessuten det vil være sunt for det diakonale arbeidet 
med friske øyne inn som kan ta det videre. Noen spurte meg spøkefullt 
hvorfor jeg går fra jobben hvor alle elsker det du gjør, til jobben der 
alle maser på deg, men jeg liker når det koker og gleder meg til å tenke 
friskt rundt kommunikasjon innad i kirken vår og ut mot byen vi bor i.

– Hva skal du gjøre?
– Jobben er tredelt, og den første delen er de kommunikasjonskana-
lene vi har i bruk i dag. Det er kommunikasjon i staben, sosiale me-
dier, nyhetsbrev, infoskjermer, nettsider, infosløyfer på gudstjenester, 
Byposten, podcaster, ukenytt og oppfølging av produksjon av grafikk, 
foto og film. Der har vi løpende aktivitet, og nå i starten har det handlet 
om å videreføre, men vi ser også på hva vi kan forbedre eller endre på. 
Den andre biten handler om frivillighet, og det å forsøke skape mer 
engasjement rundt det å bygge team og bidra med sine gaver på kom-
munikasjon. Vi ønsker å engasjere flere som liker å skrive, ta bilder, 
lage grafikk, jobbe med sosiale medier, lage filmer og generelt uttrykke 
seg kreativt innen kommunikasjon. Dette punktet henger tett sammen 
med det siste, som handler om ekstern kommunikasjon. Dette er en 
del vi skal jobbe mer med utover nå, for å legge en strategi og finne ut 
hvordan vi skal prate med byen vår og klare å nå ut med evangeliet. 
Det blir kjempespennende, og der blir det mulighet for mange å bidra!

– Hva er drømmen?
– Drømmen er å få et engasjert og kreativt miljø rundt kommunikasjon, 
hvor vi kan løse oppgaver for kirken, men også strekke oss ut og nå 
byen vår og verden slik at flere blir kjent med Jesus. Jeg har noen idéer 
på hvordan vi kan kommunisere best mulig til ulike grupper med men-
nesker, og teste ut noen konsepter. Jeg gleder meg til å jobbe nærmere 
med det sammen med flinke folk vi har i kirken. 

Vigdis Skau Gjervoldstad har nå jobbet et år som leder for Filadelfiakirkens kurs- og kompetanse-avdeling. Tidligere 
har hun jobbet syv år som barne- og familiepastor i kirken vår. Vi tok en statusoppdatering med Vigdis for å høre 
hvordan det går.
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livet/trosopplæringsplanen. Det skal jeg følge opp og videreutvikle. 
Den andre delen er å utvikle nye kurs, og dette første året har det vært 
fokus på å utvikle det nye lederkurset i kirken vår. Det er en satsning 
som er utviklet av Merethe Elle (undervisningsinspektør FBO) og Karl 
Inge Tangen (rektor ved HLT). Hensikten med kurset er å utvikle ledere 
som har bredden av kompetanse som kreves for å lede en forsamling el-
ler avdeling i Filadelfiakirken, gjennom kombinasjon av teori og prak-
sis. Vi har hatt et kurs med 43 deltakere, og skal i gang med nytt kurs 
nå i vinter som allerede har over 30 deltakere. I tillegg kartlegger jeg 
avdelingene i kirken vår for å se på strukturen og lage organisasjonsk-
art for alle avdelingene, samt å se på behov for kompetanseheving. Vi 
ser nå at det er viktig å jobbe konkret med et «onboarding»-kurs, som 
handler om hvordan nyansatte og nye frivillige blir tatt imot. Flere kurs 
ligger også klare, og vi tenker vi kan selge det til andre også, for å trene 
opp nye kursledere andre steder. 

– Hva blir viktig fremover?
– Det første året har vært et veldig «hvordan skal dette bli»-år? Nå blir 
det viktig å tenke visjonært fremover på de store linjene, knytte til meg 
folk som kan være aktuelle som kursholdere og i arbeidsgrupper og 
tenke salgbarhet i kursene. Bunnlinjen i dette er at vi ønsker at kirken 
vår skal være en lærende organisasjon. Den tankegangen vil vi ha med 
i alt vi gjør, ikke bare i Norge, men også til landene vi har misjon i. 
Blant annet kommer vi til å jobbe med å oversette og konseptualisere 
lederkurset til andre land.    
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Er du nysgjerrig på kristen tro eller kjenner noen som er det? Dette er møteserien 
for deg! Smak av Himmel er en møteserie over tre søndager hvor Egil Svart-
dahl taler om det sentrale i kristen tro, og i år er temaet «Den Etterlyste Jesus», 
med undertitler for de tre søndagene «annerledes-kongen», «annerledes-riket» 
og «annerledes-livet». 

Datoene er:
Søndag 20. januar
Søndag 27. januar
Søndag 3. februar

Under følger en introduksjon til serien fra Egil:
«Artisten Bjørn Eidsvåg har gjort stor suksess med forestillingen «Etterlyst: Jesus». 
I etterkant av dette har tidligere professor ved MF,  Oskar Skarsaune, skrevet boken 
«Etterlyst: Bergprekenens Jesus – Har folkekirken glemt ham?» Og Skarsaune finner 
¬utvilsomt en helt annen Jesus enn Eidsvåg gjorde. Samtidens Jesus er han som alltid 
bekrefter oss – uansett hvordan vi lever, mens historiens Jesus ofte har blitt tatt til inn-
tekt for koblingen mellom politisk og religiøs makt. Vi vil sette søkelyset på evangelie-
nes Jesus. Han som utfordrer og kaller oss til oppbrudd og omvendelse. Årets Smak av 
Himmel handler om annerledes-kongen, annerledes-riket og annerledes-livet.»

SMAK AV HIMMEL – 
DEN ETTERLYSTE JESUS


