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MIDT I LIVET 
OG MIDT I KIRKEN
Filadelfiakirken er en flergenerasjonskirke. Vi har mennesker i alle aldre fra de nyfødte til de 
langt opp i årene. Det er både vakkert og utfordrende. Men det er nettopp en slik kirke vi ønsker å være. 
Derfor omfavner vi det.

løpet av denne høsten fyller jeg 50 år. Det 
er jo i seg selv en merkelig innrømmelse. 

Men jeg tror at tiden fremover skal bli et rikt 
og spennende kapittel i livet mitt. Jeg leser 
en viktig bok for tiden: «Half Time» av Bob 
Buford. I boken deler han livet i to, som to 
omganger i en fotballkamp. Et eller annet 
sted i 40-årene begynner livets 2.omgang, 
den andre halvdelen av livet. Da ligger livets 
første halvdel bak oss. Livets 1.omgang har 
jo for mange av oss handlet om barndomstid, 
ungdomstid, skole, utdannelse, jobb, familie 
og hus. For mange av oss har den også handlet 
om kirke. 

Denne første halvdelen av livet har for mange 
vært en svært innholdsrik, og til tider svært 
intens og ofte arbeidsom tid. En tid med 
mange viktige erfaringer og valg. En del 
erfaringer kan ha vært av den krevende og 
negative sorten. 

Så kommer livets 2.omgang. Barna har 
begynt å bli voksne. Den mest krevende tiden 
med økonomi og karriere ligger kanskje litt 
bak. Man har båret mye ansvar, og kjenner 
muligens på drømmer om en roligere tid? 

I I Filadelfiakirken savner vi mange av dere 
som er i min aldersgruppe og oppover. Dere 
som er i livets andre halvdel. Vi savner dere 
midt i kirken. Midt i en yrende og nyskapende 
kirke.

Jeg hører at en del av dere sitter med negative 
erfaringer fra kirke. Ting som har blitt sagt og 
gjort i årene som ligger bak oss. En kirke som 
ble for trang og for preget av regler og bud. 
Andre har savnet et større mangfold i sang og 
musikk. Som en reaksjon har dere trukket dere 
tilbake. 

Bob Buford utfordrer og inviterer oss i livets 
andre halvdel til å bidra. Alle vi som bærer 
en tro på Gud inne i oss. Alle vi som tenker 
at Guds kirke på sitt beste betyr en viktig 
forskjell i verden. Alle vi som vet at vi i livets 
2.omgang definitivt fortsatt har noe å bidra 
med.
Vi trenger rett og slett en stor-mønstring av oss 
nå!

La oss ikke kollektivt førtidspensjonere oss 
som Guds medarbeidere i en alder og tid hvor 
vi både sitter med verdifull livserfaring, tid, 

krefter, ressurser og muligheter til å bety en 
enorm forskjell for mange. La oss sammen se 
til at våre livs 2.omgang setter evige spor! 
La oss finne gleden i å bli kjent med hverandre, 
og bety en forskjell for mennesker som trenger 
vår hjelp. La oss sammen finne vår plass midt 
i Filadelfiakirken anno 2018. Kanskje bygge 
en midtuke-gudstjeneste sammen? Kanskje 
sammen løfte diakonale prosjekt i byen vår 
eller misjonsprosjekter der hvor nøden er 
størst?

La meg være svært direkte: 
Jeg inviterer alle dere, som forstår at selv om 
vi ikke kan endre fortiden så kan vi sammen 
forme fremtiden, til å ta kontakt. Sammen 
med et flott team står jeg klar til å samtale med 
deg om hvordan vi som kirke kan være med å 
forme nåtid og fremtid.
Vær så snill og ikke la fortidens dårlige 
erfaringer stjele fra oss muligheten til å møtes 
til en viktig samtale.

La 2.omgang i livet ditt bli en omgang som 
setter dype spor!

✿ HJERTESPRÅK AV DANIEL EGELI
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Tekst: Hanne Ovidia Hansen. Foto: Susann Amalie Drivdal / Fila Kreativ

FILADELFIAKONFERANSEN
21.–22. september arrangerte vi historiens 
første Filadelfiakonferanse i St. Olavs gate. 
Målet var å samle alle forsamlinger til et døgn 
med fellesskap på tvers, samtaler om hvem 
vi er som kirke, undervisning om aktuelle 
temaer og fortellinger fra livet. Konferansen 
startet fredag kveld, med Ina Brekke som 
spilte ”O, store Gud” nydelig på fiolin, før 
et helt kobbel av instrumenter og stemmer 
stemte i – en fantastisk start på en fantastisk 
helg. Tema for konferansen var HJEM: Gud 
bygger sitt hjem i verden, og vi som hans 
kirke får være med på det store han gjør. Hva 
kjennetegner det hjemmet vi bygger? Og hva 
gjør Filadelfiakirken til et hjem? 

Niklas Piensoho, forstander i Filadelfia 
Stockholm, satte an tonen for konferansen med 

å snakke om at nåden er atmosfæren i Guds hus. 
Egil Svartdahl startet lørdag formiddag med 
å gå konkret til verks. Han snakket om våre 
verdier og hensikter, som er styringsgrunnlaget 
for alt vi gjør. Hele lørdagen var det yrende 
liv  på huset - og så også i bakgården. Der 
hadde nemlig Fila BRUKT sitt høstmarked, 
med kakesalg og massevis av bruktskatter i 
form av både klær, møbler, interiør, leker og 
sportsutstyr. Alt overskuddet av salget går til å 
hjelpe vanskeligstilte familier i Oslo. Samtidig 
med de voksnes program hadde Microfila lagt 
opp ett skikkelig gøy opplegg for barna hele 
lørdagen. Det startet med at startskuddet for 
vårt nye barne-TV-program ble annonsert, 
før alle barna gikk ut sammen med lederne 
til ventende busser for å være med på alt fra 
klatrepark til lekeland og reptilpark. De koste 

seg så mye at det nesten var vanskelig å få dem 
med på bussen hjem igjen.

Gjennom seminarer, TED talks og folks 
fortellinger om sitt forhold til kirken ble 
lørdagen og konferansen i sum en nydelig 
mosaikk av vår mangfoldige, romslige, 
omsorgsfulle, Gudsnære, voksende og liden-
skapelige flergenerasjonskirke. 
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VELFORTJENT FREDSPRIS
en Norske Nobelkomite kunngjorde 
fredag 5. Oktober at Nobels Fredspris 

for 2018 skal gå til Denis Mukwege fra Den 
Demokratiske Republikken Kongo, og til 
Nadia Murad fra Irak, for deres kamp mot 
seksualisert vold brukt som våpen i krig og 
væpnede konflikter. 

D Gynekologen Denis Mukwege fra Panzi-
sykehuset i Bukau i Kongo, har fått 
sin pris for sitt arbeid for voldsutsatte 
kvinner. Panzi-sykehuset var opprinnelig 
en flyktningeleir etter Rwandamassakeren 
og flyktningestrømmen som kom derfra 
over til Kongo. Norske misjonærer blant 

andre Damaris Trobe deltok den gangen, 
og Mukwege, som måtte flykte fra Lemera 
da krigen startet var legen. Feltsykehuset 
på Panzi-sletta er under hans ledelse blitt 
utbygget til et av Øst-Kongos beste sykehus. 
Det har tilhørt CEPAC (svensk pinsekirke) 
og har mottatt mye støtte fra Sverige, men 
også CELPA (norsk pinsekirke) har deltatt.

At Dr Denis Mukwege også er pinsepastor, 
og at han i stor grad er en frukt av norsk 
pinsemisjon i Kongo er mindre kjent. 
Mukwege vokste opp i Kaziba, der hans far 
var evangelist i Kaziba-menigheten. Hit reiser 
han fremdeles gjerne når han vil slappe av, og 
han har startet en liten menighet i Kasheke, 
en nærliggende landsby, der han er pastor. 
Mukwege besøker menigheten jevnlig, og 
bor da i ett av husene på misjonsstasjonen.

Kaziba misjonsstasjon ble grunnlagt av 
Gunnerius Tollefsen i 1922. Osvald Orlien, 
mangeårig pastor i Filadelfiakirken Oslo, 
utdannet seg som godt voksen til lege, og 
startet misjonssykehuset i Kaziba i 1958, og 
senere (i 1970) en sykepleier- og jordmorskole. 
Tallrike norske misjonærer har gitt mange 
av sine arbeidsår i Kaziba - undertegnede 
inkludert. Mukweges far ble etter hvert 
engasjert i de svenske pinsevennenes arbeid 
(CEPAC), og var de siste årene hovedpastor 
for den store pinsekirken Sayuni (”Sion”) i 
Bukavu. Den har mer enn 5000 medlemmer, 
og Mukwege har i mange år vært aktiv her. 
På morgenandakten ved Panzi-sykehuset 
preker han ofte. Jeg husker spesielt én 
formaningspreken han holdt for mannfolkene 
på Kvinnedagen 8. mars 2011. Da påpekte 
han at det var Adam som fikk høre at ”i ditt 
ansikts sved skal du ete ditt brød..!” (1 Mos 
3,17). Men i Kongo er det motsatt, mente 
han: Her er det kvinnene som lider under 
denne forbannelsen, i tillegg til at de også må 
føde sine barn med smerte.

Tekst og bilder: Mathias Onsrud

Stian Orlien i samtale med Mukwege (2017)
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Mathias Onsrud opererer sammen Mukwege - en komplisert kreftoperasjon

En gruppe som planlegger et prosjekt for kvinner med vannlatningsproblemer -  May V. Onsrud (fysiote-
rapeut og misjonær), Mathias Onsrud, Mukwege dr Mukanire Mukweges nestkommanderende og leder 
av prosjektet, Bisina Buranga kongolesisk-norsk sykepleier, som er kontaktleddet Norge-Kongo. 

Norge har bidratt mye i arbeidet for de 
voldtatte. Norsk pinsemisjon har i mange 
år støttet et lignende arbeid som Mukweges 
gjennom CAMPS-prosjektet, og gitt 
psykososial støtte til de voldtatte ved 
psykologen Kabanga. De som har trengt 
medisinsk behandling, er så blitt henvist 
videre til Panzi-sykehuset.
Det er ellers stort behov for kontakt Nord-
Sør, mellom sykehus i Norge og Kongo. Dr 
Stian Orlien, barnebarn av misjonslegen, er 
forsker i u-landsmedisin, og ble tatt imot 
med åpne armer av dr Mukwege og av det 
Medisinske fakultetet ved UEA, da han var 
der ute i fjor. Det var stor interesse for kurs 
i forskningsteknikk. Dette trenger de for å 
komme seg videre, bort ifra en gammelmodig 
medisinsk praksis basert på sterk autoritetstro 
og over på mer forskningsbasert metodikk 
(evidens).

Den norske organisasjonen CRN (Christian 
Relief Network – som utgikk fra Oslo Kristne 
Senter), og som nå heter JOIN GOOD 
FORCES, sto bak oppbyggingen av den nye 
Fistelavdelingen og Operasjonsavdelingen 
ved Panzi-sykehuset, der de voldtektskadde 
nå behandles. Solbjørg Sjøveian fikk engelsk 
u-hjelp og de norske medisinerstudentenes 
innsamlingsaksjon (i 2007) med på 
dette. CRN sendte også dr Mukwege og 
undertegnede på en 3-ukers studietur til 
Fistelsykehuset i Addis Abeba, Etiopia, for 
å lære hvordan arbeidet best kunne legges 
opp. Sør-Sør-kontakten som da ble opprettet, 
har betydd mye for kvaliteten på arbeidet 
og for selvtilliten hos de kongolesiske 
legene. Tallrike eksterne fagpersoner og 
internasjonale organisasjoner har hjulpet 
til; deriblant norske Kirkens Nødhjelp, som 
særlig har tatt seg av vann- og sanitæranlegg, 
samt etablering av rehabiliteringssentra for 
de voldsutsatte.
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Tekst: Jan-Erik Oppedal

VI I PILESTREDET

yposten møter denne formiddagen tre 
engasjerte damer, Anette Løken Jahr, 

Laila Egeli Austeng og Linn Lindtveit som 
akkurat nå jobber med det de liker aller best, 
nemlig kvalitetsbevisst formidling av tro til 
barn.

Anette Løken Jahr jobber i TV-Inter og 
har lenge gått med en drøm om å utvikle 
et eget kristent TV-konsept for barn i 
Filadelfiakirken. Hun er nå leid ut til Filadelfia 
for å gjøre nettopp dette; lage eget materiale 
til bruk i Barnekirken, som et supplement til 
forkynnelsen. 

B

En trivelig skilpadde, en distré fugl, ei nysgjerrig jente, en selvsikker rev, en levende Bibel og 
et snakkende tre. Dette er gjengen som utgjør ”Vi i Pilestredet”.

– Filadelfia vokser, og vi er så store at vi 
bør lage vårt eget materiale, ikke bare 
dubbe amerikanske tegnefilmer og 
opplegg som er tilrettelagt for et annet 
publikum, sier Anette til Byposten. 

De ulike aldersgruppene får egne tilrettelagte 
programmer for hver av målgruppene 3-5 år, 
1-4 klasse og 5-7 klasse. Det hører også egne 
dukker til ulike målgruppene.

Temaet for dette konseptet er «Min Tro», og 
i de første programmene blir emner som dåp, 
bibel, bønn, lovsang og nattverd tatt opp. 

Dette er jo grunnpilarene i den kristne troen. 
Det er også laget en egen låt om tematikken av 
lovsangslederne i Filadelfiakirken, og den vil 
brukes jevnlig underveis i serien.

– Målet er å sette sammen et par 
redaksjoner som jobber med dette som 
sin tjeneste i kirken, og på den måten 
la universet som nå er laget få leve 
gjennom mange serier, sier Anette.

Prosjektleder og leder for Barnekirken Laila 
Egeli Austeng supplerer:

TV-konseptet som utvikles 
i Filadelfiakirken for barn er 
et pionérprosjekt som Anette 
Løken Jahr, Laila Egeli Aus-
teng og Linn Lindtveit arbeider 
med. De ønsker at mange i 
menigheten vil være med å be 
for dette prosjektet.



9

– Drømmen er større enn det vi 
gjør akkurat nå. De første fem 
programmene vil snart stå ferdige, men 
de har et innhold som favner et stort 
aldersspenn, og det vil absolutt også 
være spennende for voksne.

Dukkene og treet er av høy kvalitet, bestilt fra 
USA, og de spiller på barnas nysgjerrighet, 
personlighetstyper og humor.

Linn Lindtveit er barne- og familiepastor i 
Filadelfiakirken. Hun er spesielt opptatt av at 
foreldrene skal få et redskap som de kan bruke 
når de snakker med barna sine om tro.

– Trosopplærings er jo et samarbeid 
mellom hjem og kirke. Foreldrene 
trenger redskaper til å snakke med 
barna om tematikk de møter i 
Barnekirken. Ved dette prosjektet gir vi 
dem et slikt redskap, mener hun. 

Ungdomsleder Chris-Michael er gjest hos talk-
showvert Snedrik Skarpland. 

Espen Dorg (bak stolen) har stemmen til Snedrik.

Darjan Kovacic og Anette Løken Jahr sammen 
med skilpadden Padderud. 

Dette TV-konseptet vil også brukes i de 
andre kirkene våre (Lillestrøm, Enebakk og 
Grünerløkka.
 
Anette er også opptatt av at det er viktig å vise 
frem lederne i kirken vår til barna.

– Pastorene får ”by på seg selv”, barna 
får bli kjent med dem, noe som vil 
gi barna en følelse av tilhørighet. I 
denne serien vil man derfor møte 
både Andreas Hegertun, Daniel Egeli, 
Henrik Stensrud og Merethe Elle, for 
å nevne noen. I tillegg vil barna bli 
kjent med byen vår ved at vi besøker 
Oblatbakeriet på Diakonhjemmet, 
Operaen, Deichmanske osv. En av 
Filadelfiakirkens mål er jo å «gjøre 
Oslo varmere», og da er det viktig at vi 
faktisk kjenner byen vår, mener Anette.

I TV-serien blir barna også kjent med sin 
barnepastor Linn på en ny måte, når hun 
dukker opp i innslaget ”Crazy Bike Skillz - 
Linn.” Her er det mye å glede seg til. Professor 
Kari Kvante er også involvert i serien, og hun 
reiser rundt og møter spennende gjester og 
lærer oss nye funfacts og artige eksperimenter.
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✿ GLIMT

MICROFILALEIR 
SOMMEREN 2018

HJEM FRA ISRAEL-TUR

TENTRO OPPSTART 

I overgangen mellom juni og juli arrangerte vi barneleir 
og juniorleir. Til sammen var ca 150 barn og 70 voksne 
samlet på Vårt fantastiske leirsted, Sole. 

Leir er gøy og hovedfokus er å bygge vennskap og bli 
enda bedre kjent med de vi ser i kirken hver uke. Vi snak-
ker bading, kiosk, godteri, leker, konkurranser, samlin-
ger, gruppetid, god mat, mye tid sammen, kanoturer, 

fine voksne og mye mer, som samlet gav oss fantastiske dager på 
Sole. Tema for begge leirene var «Jesus», og dette spesielt seg i 
samlingene og gudstjenestene vi feiret hver dag. 

Vi snakket om 
• Jesus og jeg
• Elsket
• Suveren
• Unik
• Selskap

Vi gleder oss alt til neste år! 
Linn Lindtveit

Fredag 31.08.18 møttes et nytt kull Ten-
tro-elever i Filadelfiakirken, og de skal 

ha samlinger  annenhver fredag frem til 
høytidsgudstjenesten 4. mai kl 1200.

I løpet av høsten blir det tur til Hjartdal fjellstue, og over 
nyttår til Sole Gjestegård.

2004-modellene er fantastiske tenåringer vi allerede har ruk-
ket å bli glade i.

Det er fortsatt plass til flere, mail gjerne til astrid@hande.no 
eller hm.gjerlaug83@gmail.com om du har en tenåring som 
er nysgjerrig på Tentro.

Her er gruppen fotografert på Oljeberget  

Full av flotte og sterke inntrykk kom en gruppe fra Filadelfiakirken 
hjem fra en ti dagers tur til Israel i begynnelsen av oktober.  Reise-
følget besøkte området rundt Genesaretsjøen, Galilea, Jordanda-
len, Jerusalem, dødehavsområdet og Tel-A-Viv. Sammen med en 
Israelsk guide levendegjorde Tore Deila og Egil Svartdahl bibeltek-
stene, og mange fikk erfare at å gå i ”Jesu fotspor” med Bibelen 
som guide har vært en stor opplevelse. Å reise på tur sammen er 
også en flott måte å bli bedre kjent på.



Søndag 23. September var det marked i Microfila. Barna har 
de siste ukene forberedt snacks og ting de har laget til inntekt 
for julefest for barn i Niger.
Her er stolte bi-
dragsytere som 
har laget lyslyk-
ter og sokkedyr 
for salg til mi-
sjonen i Niger

Ragnar Sjølie 
i samtale med 
Kari Hilde Hodne 
French som be-
søkte T 12 tors-
dag 30. august. 
Hun delte sin 
troshistorie og 
fortalte om sin kamp for å redde sin dødsdømte sønn.

T 12 - Hver torsdag kl 12 i Filadelfiakirken.
Fellesskapstur for Fila+ til Sole 15.-17. Oktober.
Høstfest 17. November kl 16

FØRSTE UNGFILA 
SOMMERLEIR PÅ SOLE
Nå er hverdagen tilbake, men for en del uker siden hadde vi noen veldig 
fine dager sammen på sommerleir med Ungfila. 149 personer fikk oppleve 
Sole for første gang sammen som ungdomsarbeid, og jeg er sikker på at vi 
vil skape mange fantastiske minner der i løpet av de neste årene. Det ble 
bading, fotball, volleyball, rebus, sjørøverfest, godteri, mye brus og veldig 
god stemning.  Vi kunne komme sammen og høre mer om, og bli bedre 
kjent med Jesus gjennom lovsang og taler, og tre ungdommer ble døpt i 
Krøderen i løpet av leiren. 
Dette har vært en konge avslutning på sommerferien.

Hilsen leirsjef Kamilla Josefine Holtet
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MARKED I MICROFILA

T12

St. Olavs gate 24 - Oslo

8. desember kl. 18 
 9. desember kl. 15 & 18

Billetter kommer på checkin.no

JULEKONSERTENE I
FILADELFIAKIRKEN

TIRSDAG 29.NOVEMBER KL.11

Julemarked
FILA+ INVITERER TIL

27.NOVEMBER KL.11-14 
I BARRATT KAFFEBAR

Hjemmebakte julekaker, julepynt, julegaver, lotteri
Alle inntekter går til 
Filadelfiakirkens misjonsarbeid i india

VELKOMMEN HJEM PÅ MIDDAG!
September og Velkommen hjem på middag er kanskje en av Fi-
ladelfiakirkens hyggeligste tradisjoner.  Filadelfiakirken er en stor 
kirke, men drømmen er at den skal oppleves nær og varm. Det er 
mange måter å gjøre det på, men å møtes over et måltid er en en-
kel og koselig måte gjø-
re kirken mindre på, og 
å bli bedre kjente med 
hverandre. 

Et titalls vertskap tok i 
mot påmeldte til middag 
i løpet av september. En 
av de som inviterte var 
Marie og Sveinung Dju-
pedal og barna, som på 
denne måten ble kjent 
med en ny familie i kirken. 

En hyggelig lørdagskveld for familiene Aciu 
og Djupedal på Velkommen hjem på middag
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Hjem til 
Herren

✿ DAGER & ÅR

12

27. – 28. oktober 2018
Par i alle aldre m/
overnatting,  Sole Hotell
Kr. 3.950,- / par, inkl. kost 
og losji, kursmateriell og 
-avgift 

10.-11. november 2018
Par som skal etablere seg/
nyetablerte, Filadelfias 
kurslokaler
kr. 2.950,-/par, inkl. måltider, 
kursmateriell og -avgift.

Prepkurs 
høsten 2018

➤ Jubilanter i oktober

18 ÅR
• 05.10. Kebron Berraki-Abraham
• 21.10. William Alexander Holm Udjus

50 ÅR
• 07.10. Rune Andre Lauritzen
• 10.10. Almas Birhane
• 10.10. Jani Hansen

60 ÅR
• 02.10. Ragnhild Håland
• 24.10. Trond Jonas Pettersen
• 28.10. Nikita Holm
• 29.10. Johannes Andreas Muller
• 30.10. Per Anthony Rognerud

70 ÅR
• 19.10. Solfrid Marie Kalberg Jensen

75 ÅR
• 04.10. Egil Alver

80 ÅR
• 20.10. Laila Helene Fyrileiv Østby

➤ Jubilanter i november

18 ÅR
• 03.11. Marte Ege
• 15.11. Eiléen Østerberg
• 15.11. Jonas Kristian Slydahl
• 21.11. Åsmund Groven
• 30.11. Patrick Vadstensvik-Karolius-

sen

50 ÅR
• 03.11. Robert Selwanayagam 

Perumal
• 13.11. Tom Erling Lie

60 ÅR
• 11.11. Margunn Elin Skotheim
• 12.11. Kerstin Dahlbo Haukeland

70 ÅR
• 22.11. Unni Knutsen
• 28.11. Tore Helmut Andresen

75 ÅR
• 06.11. Ruth Brenna
• 08.11. Grete Borghild Bakke Syver-

sen

80 ÅR
• 05.11. Johanne Marie Andreassen
• 23.11. Aage Johannessen

90 ÅR
• 30.11. Reidun Jacobsen

➤ Jubilanter i desember

18 ÅR
• 17.12. Theresa Varatharajan
• 23.12. Sofia Berntsen
• 28.12. Emma Linnéa Norlander

50 ÅR
• 06.12. Byung Hee Choi Norheim
• 22.12. Francoise Ntumba
• 24.12. Daniel Egeli
• 31.12. Unni Rosenkilde

60 ÅR
• 12.12. Zaid Fitsmie 
Ghebreegziabiher
• 20.12. Tonje Myrvold

70 ÅR
• 03.07. Berit Jonassen
• 09.07. Helge Magne Øya
• 20.07. Vidar Langehaug
• 25.07. Adelheid Garberg

75 ÅR
• 23.12. Ivar Sundby
• 23.12. Lise Måna Hande

Takk!
Tusen hjertelig takk for blomster jeg fikk på 80-års dagen.

Kari Aase Larsen

Tusen takk for den fine bordkalenderen som jeg fikk til min 
75-års dag.                                                     Solvår Hesland

Takk for gode ord og blomster jeg fikk på fødselsdagen min. 
Takknemlig.                                                           Bjørg Våler 

Tusen takk for vakre blomster og hilsen i anledning min 80-års 
dag.                                                      Turid Herwig Carlsen

Tusen takk for nydelige blomster og gode ord til min 75-års 
dag. Det varmet.                                                     Eva Hande

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

Tusen takk for bordkalenderen fra Filadelfiakirken til min 
80-års dag.                                  Annie Krogstad Bredesen

Tusen takk for gaven jeg fikk til min 70-års dag.
Berit Jonassen

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved min 75-års dag.
Gunlaug Soltvedt

Tusen takk for nydelige blomster til min 90-års dag.
Solveig Broman

Hjertelig takk for nydelig blomst og oppmerksomhet til min  
70-års dag.                                                     Grethe Holstad

Min hjerteligste takk for vakre blomster og varme ord til 85-års 
dagen.                                                         Anne-Lise Strøm

Tusen takk for gaven og nydelige ord til min 70-års dag.
Ester Rolén

Mange takk for hyggelig hilsen til min 80-års dag.
Kari-Lise Motrøen

Hjertelig takk for vakre blomster og gode ord til 90-års dagen 
min.                                                                     Thorleif Jahr

Tusen takk for den fine andaktsboken jeg fikk til dagen min.   
Arnt Petter Smith

JUBILANTER

Tusen takk for blomster og vennlig deltagelse i forbindelse 
med Steinars bråe bortgang.

Jacob, Stine & Thomas og Tone med familier

Takk for oppmerksomheten med blomster ved Inger Schjølls 
gravferd.                                             Bente Haugene, niese

BEGRAVELSE

Arvid Hennery Bordvik
Knut-Erik Ferger
Karsten Bordvik

Jan Steinar Kvarme
Johan Petter Haugen
Øyvind Alfred Jansen
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WWW.HANDE.NO 

Herreklær i alle størrelser
Dresser – Jakker – Bukser – Skjorter

Personlig service – Kvalitet
Egen skredder

Storgaten 28, 0184 Oslo - Telefon 22 17 36 37

HerreMagasinet

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

Mandag - fredag:  
Lørdag:    
Søndag:

08-15
Stengt
09-21.30

ÅPNINGSTIDER

VELKOMMEN INN!

VARME OG KALDE 
LUNSJRETTER HVER DAG.

MIDDAGSSERVERING I 2.ETG 
SØNDAG KL.12.30-14.00

Velkommen til Sole Gjestegård! 
Føl deg som hjemme på 
vår koselige gjestegård, 

omringet av flott natur og med 
god, hjemmelaget mat. 

Info og booking på 
www.solegjestegard.no
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NÅR BEGREPET 
“SVOVELPREDIKANT” FÅR EN HELT NY MENING... 
KARI S. KVANTES ”DIGRE BANG OG ANDRE SPOR AV GUD.”

 syv år har Kari S. Kvante vært Filadelfiakir-
ken sin, men nå er hun blitt allemannseie – 

barn og voksne har blitt kjent med henne på 
Sommerstevnet på Hedmarktoppen, Pinsebe-
vegelsens ledere fikk møte henne på LED18 
og i disse dager er hun også i bokform rundt i 
mange hjem. Reiseruten for Kari inneholder nå 
mer enn konferanser og foredrag på fakulteter 
og der vitenskapens folk samles – nå reiser hun 
også rundt i lokale kirker og menigheter rundt 
om i landet.

Vi i Filadelfiakirken kan dele av det vi har i 
huset med landet vår – nå blir troen på vår fan-
tastiske skapende Gud og vår finurlige verden 
med jorden og alt på, i og rundt den delt med 
et langstrakt land. Kari får innpass der ikke 
mange andre forkynnere og predikanter har fått 
en god plattform tidligere. Vi kan regne oss rike 
og vi har så vi kan dele.

Bak den store, krøllete parykken, den brede 
Arendals- skarringen og den intense energien 
finner vi Anette, med lyst hår og typisk Oslo- 
dialekt. Hun er glad for at folk fortsatt kommer 
til henne og sier ; “Hæ? Jeg visste ikke at det er 
du som er Kari S. Kvante”!??.

Anette møter Byposten rett etter et intervju 
med avisen Dagen og bare en uke etter 9 opp-
drag på en helg i Ulsteinvik – Kanskje har du 
allerede lest om henne i KS eller sett klipp av 
henne fra vår nye Trosopplærings- BarneTV 
«Vi i Pilestredet».

Hvordan ser dagene dine ut nå?
Dagene mine er hektiske, men gode. Jeg får 
tross alt drive med det jeg brenner mest for; 
formidle tro til barn! Men nå kan jeg jo risi-
kere å bli litt småschizofren snart, Kari Kvante 
tar jo nesten over livet mitt, svarer Anette, med 
glimt i øyet.

Hva er det neste du skal ut på?
Kari S. Kvante får mange forespørsler om å 
delta på forskjellige arrangementer, guds-

tjenester og i kulturhus, og denne høsten er 
det ekstra mye på grunn av boklanseringen. 
De neste turene går nå til Skien, Mosjøen og 
Kongsberg, for å nevne noen.

Vi har sett på Sommerstevnet at du klarer å få 
oppmerksomheten til folk i alle aldre – men at 
du til og med når gutter mellom 7-14 som ofte 
er en veldig vanskelig gruppe – for dette vil vi 
bare si et stort TAKK for at du retter deres opp-
merksomhet på en levende skapende Gud.

Hva tror du er grunnen til at gutter nå klarer å 
sitte lyttende mens du forteller?
Først; tusen takk, det er veldig hyggelig med 
tilbakemeldinger om at Kari S. Kvante- uni-
verset treffer ulike målgrupper. Jeg tenker, med 
fare for å høres politisk ukorrekt ut, at aktivite-
ter i regi av kirken ofte kan bli litt “snille”, jmf 
kor og dansing. Mange gutter- men også jenter 
altså, syns det er gøy med litt krutt. Bokstavelig 
talt. Anette ler. Eksperimenter, funfacts om dyr 
og verdensrommet, eksplosjoner og røyk- det 
har jo ikke blitt brukt så mye i forkynnelse tid-
ligere. Men det er viktig å påpeke at det er mye 

I alvor i alt dette showet også altså. At guttene 
i alderen du nevner faktisk hører på, gir meg 
håp om at det blir vekket en undring og nye 
refleksjoner over livets store spørsmål. Vi lever 
i en tid der vi altfor ofte vender blikket nedo-
ver, men vi må utvide horisonten vår- ta tilbake 
kreativitet og nysgjerrigheten på det fantastiske 
skaperverket.

Hva var drømmen med Kari S. Kvante- karak-
teren første gang du skulle ut på en scene?
Har du nådd drømmen?
Drømmen ble større enn jeg først turte håpe 
på. Kvante så dagens lys litt tilfeldig da Espen 
Dorg og jeg skulle forberede en barnegudstje-
neste, og vi ønsket å finne på noe nytt og krea-
tivt. Jeg har nok alltid vært en skikkelig natur-
fags/ og funfactsnerd, og nå fikk jeg endelig en 
arena der jeg kunne dele all fascinasjonen for 
temaet. Vi fikk en overveldende respons, og det 
var veldig gøy at de voksne også falt for ka-
rakteren.

Og nå har det altså blitt bok av det. Mange har 
møtt deg på de store scenene, men denne boken 
gir konkrete tips om å ta med “lab-rommet” 
hjem. Fortell kort hva man får i denne boken.

Jeg har opplevd at folk har kommet bort og 
spurt om råd for å lage en eksperimentgruppe 
i sin lokale kirke, eller om jeg kunne sendt de 
oppskriftene på noen av eksperimentene som 
blir utført. Det har også vært et ønske om at 
de små andaktene Kvante serverer innimellom 
eksperimentene kunne vært skrevet ned i bok-
form. Resultatet nå er en bok i litt Newton- stil 
(naturvitenskapelig barnetv- program) men i 
tillegg er den en formidling av Gud som skaper, 
og med en stolthet over at det er Ham som står 
bak alt. Man får tips til enkle eksperimenter, 
det er til noen av dem knyttet en andakt, og så 
er den jo proppfull med fakta du ikke visste du 
ville vite, men som er utrolig fascinerende og 
morsomme. Målgruppen har blitt satt fra 3-99, 
for jeg opplever at undrende barn kommer i 
alle aldre.

Tekst: Laila Austeng
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UNGFILA MED TO GUDSTJENESTER PÅ FREDAGER

ngdomsleder Chris-Michael Gustavsen 
forteller til Byposten at med denne utvi-

delsen ønsker man å favne enda flere ungdom-
mer i denne aldersgruppen som ellers ikke 
hadde hatt et så spisset gudstjenestetilbud som 
de får nå. 

– Vår visjon er at enda flere ungdommer 
i Oslo og på de andre lokasjonene våre 
skal få se Jesus, sier Chris-Michael, og 
legger til at av de 97 718 tenåringer i 
Oslo og Akershus, er det for mange som 
enda ikke går i et ungdomsarbeid. 

U

I høst har Ungfila Oslo utvidet seg til å bli Ungfila Ung (13 – 16 år) og Ungfila+ (16 år og oppover). 
Det kjøres to gudstjenester på fredager, og Ungfila har dermed et alderstilpasset gudstjenestetilbud for 
hele aldersgruppen med to forskjellige gudstjenester i Oslo, og en i Enebakk.

i Ungfila arbeidet fram denne modellen 
som altså inneholder to gudstjenester i Oslo 
og utvidelse av Ungfila til også å gjelde 
lokasjonen i Enebakk.

Mari Sørensen er ungdomsleder for Ungfila 
Ung, mens Ingvild og Håkon Kordahl er 
ungdomsledere for Ungfila +. Joakim Bruun 
Edvardsen er ungdomsleder med det tekniske 
og praktiske ansvaret for gudstjenestene.  

– Vi har bevisst snakket positivt om at 
gudstjenestetilbudet til Ungfila + må se 
litt annerledes ut en det som Ungfila Ung 
får. Som kirke er vi bevisst på at flere 
skal være engasjert, for når vi gjør alt 
to ganger, er det plass til flere å tjene i 
ungdomsarbeidet. Vi ser stort på at enda 
flere kan få være med å tjene, og denne 
måten å organisere Ungfila på har også 
ført til at flere nye tjenester har oppstått, 

som f.eks. oppfølging av nyfrelste og 
nye i miljøet, forteller 

Chris-Michael.

I tillegg til Chris-Michael, Mari, Joakim, 
Ingvild og Håkon, er Dishon på plass i 
Enebakk som leder for Ungfila der. Hver 
lokasjon har altså sine ungdomsledere, og 
alle er med i hovedlederteamet sammen med 
Peder Otieno Gjervoldstad og Chris-Michael.

På sikt er målet at alle lokasjonene skal få sitt 
eget Ungfila-arbeid. På Lillestrøm er det mange 
barnefamilier, så de er aktuelle for Ungfila 
etter hvert. De som er unge i Filadelfiakirken 
på Lillestrøm i dag, er med i Ungfila i St. 
Olavsgate. Det er tross alt bare ti minutter med 
tog fra Lillestrøm til Oslo. Grünerløkka er en 
ung forsamling i aldersgruppen 20 – 30 år, så 
å starte med ungdomsarbeid der ligger lenger 
frem i tid.  

Men som en kirke som har to ungdoms-
gudstjenester på fredager er Filadelfiakirken i 
forkant når det gjelder å favne bredt med et 
spisset tilbud til de to aldersgruppene knyttet 
til ungdomsskolealder og videregående-elever.  

Fra venstre: Joakim Bruun Edvardsen, Chris-Michel Gustavsen 
og Håkon & Ingvild Kordahl etter Ungfila+ første fredagen i 
september. Mari Sørensen, Peder Otieno Gjervoldstad og 
Dishon Devanayagam er også en del av hovedlederteam i 
Ungfila.

Arbeidet mot at Ungfila ser ut slik det 
gjør nå, har foregått i hele vår. Ledelsen i 
Filadelfiakirken har vært opptatt av å gjøre noe 
med helheten i Ungfila. Daniel Egeli, som er 
den i ledelsen som har det pastorale ansvaret 
for Ungfila, har sammen med lederteamet 

Tekst: Laila Austeng

Tekst og Foto: Jan-Erik Oppedal

Boken har fått tittelen “Digre bang og andre 
spor av Gud”. Hva er bakgrunnen for det?
Mitt overordnete mål med boken er å ta viten-
skapen tilbake til Gud. Jeg er klar over at tit-
telen kanskje kan virke provoserende for noen, 
men uansett om det var et BANG i starten eller 
ei, så tror jeg det står en skaper bak det smellet. 
Og dersom boken kan bidra i retningen av å gi 
kristne barn en bedre ballast i møte med den 
moderne vitenskapen, ja så er jeg lykkelig. Jeg 
er uansett glad for at troen min ikke avhenger 

av om Gud bokstavelig skapte verden på 6 da-
ger. Ønsket er at barna skal sitte igjen med en 
stolthet over den Gud som har skapt universet- 
og så kan vi alle fortsette å undre oss over det 
fantastiske skaperverket og hvordan alt ble til.

Har du, dine barn, barnebarn og venner enda 
ikke boken, så er herved anbefalingen gitt for 
julegavene i år. 

På planen videre for Anette og Kari så vet vi nå 
at det ligger innspiling av BarneTV, opptreden 
på LED19 i februar, Sommerstevnet på Hed-
marktoppen til sommeren og innimellom dette 
flere kirker og menigheter som får besøk. 

Når Anette reiser rundt så er hun en av våre – Et 
tydelig lys som lyser opp om tro der hun er – og 
vi som kirke kan ha henne i våre bønner! Målet 
er alltid at flere skal tro på Gud og forstå hvor 
stor han virkelig er.
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BYPOSTEN

Årets bibelskolekull startet høsten med oppstartstur til Sole til 
stor glede for elever og lærere. Sole Gjestegård gir en optimal 
ramme for å bli kjent, lære, leke, sove og spise, for mange 
flunkende ferske elever. I høst er det 41 elever på Disippel, 15 
elever på Tjeneste og 60 elever i den internasjonale A-klassen. 
FBO strekker seg mot visjonen “Et år som kan forandre alt” 
og allerede etter de første ukene merkes det at det er mye som 
skjer i elevene gjennom fellesskapet og undervisningen. 

NYTT SKOLEÅR 
I FBO


