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ET HAV 
AV TID
Jeg tror at jeg har blitt innhentet av min dødelighet. Har du blitt det noen gang? Uten at jeg helt 
vet hvorfor så stopper jeg oftere opp og kikker meg rundt. Som om jeg ikke før nå har skjønt at livet ikke 
bare ligger foran meg. En stor og viktig del av det ligger faktisk bak meg. 

id er en Guds gave til det dødelige men-
nesket, og vi lever det fra mors liv og helt 

frem til Himmelens dør. Etter det er tid noe vi 
aldri mer vil forholde oss til, for da begynner 
dette uendelige og ustoppelige Gud kaller evig-
het. Dette er fremtiden til en Jesu etterfølger.

Jeg tenkte at jeg hadde et hav av tid. Men jeg 
tror jeg forstår at et liv kun er den del av havet 
jeg klarer å fange i hånden. I det øyeblikket 
jeg løfter hånden opp av havet renner dråpene 
raskt ut mellom fingrene mine. Livets dager er 
som disse dråpene, livsdråpene. Det er umulig 
å hindre at dråpene glipper mellom fingrene 
mine. Livets dager kommer, og de går.

Jeg kjenner på nye følelser. Toner av vemod og 
noe jeg kanskje vil kalle melankoli er innom 
og hilser på fordi jeg innser at alt det vakre jeg 
har i mitt liv bare er til låns for en tid. 

Lurer du på hvor gammel jeg er som kjenner 
på disse tankene og følelsene? Jeg er blitt 50 

T år. De som står og kikker fremover mot 50 syns 
nok at det er ganske mange år, mens de som 
står og kikker tilbake på 50 syns nok ikke det 
er så ille mange år. 
Høres jeg trist ut når jeg skriver dette? Jeg 
undres på hvordan du som er yngre opplever 
det jeg skriver. Sannheten er at død og liv går 
hånd i hånd gjennom hele livet. Og sannheten 
er at disse tankene egentlig vever tid og evig-
het sammen inni i meg på en måte det ikke har 
vært før. Det gjør livet på mange måter større, 
og jeg tror jeg også velger ordet mektigere. 

I dag begynner resten av mitt liv. Og jeg gleder 
meg over livet!   
Jeg gjør meg noen tanker om livet fra her jeg 
nå står.

Hvis tid kunne snakke ville jeg ha spurt: 
«Hvorfor gikk du så fort?» Kanskje tid da ville 
ha svart: «Jeg har aldri gått verken fortere eller 
saktere. Men jeg så hvordan du løp gjennom de 
årene du fikk å leve.»

Sakte tid er viktig
Veldig mye av det viktigste i livet mitt handler 
om sakte tid. Dype vennskap vokser ikke ut av 
hast. Jeg må vie min tid til det i livet som er 
viktigst. Jeg tror mange mister de som egentlig 
betyr mest for dem rett og slett fordi de ikke 
evnet å sette av tid, og sette seg ned med dem.
Det har vært viktig for meg å forstå at Gud ofte 
går sakte, ja ofte rett og slett setter seg ned.
Når jeg står her og kikker meg tilbake innser 
jeg at mange av de mest verdifulle og gylne 
øyeblikk i livet mitt har handlet om sakte tid. 
Lekende på gulvet med mine barn. Sårbare 
og ærlige samtaler med Ann-Kristin, kona mi, 
mens vi har ruslet på tur. Fisketurer med pap-
paen min som ikke lenger er her i tiden, men 
venter på meg der tiden ikke lenger regnes. 
Viktige samtaler med mamma ved kjøkkenbor-
det. Alt dette enda viktigere nå som jeg ikke 
lenger er like ung som jeg en gang var. Jeg vet 
jo ikke hvor mange livsdråper som fortsatt lig-
ger i hånden min.  

✿ HJERTESPRÅK AV DANIEL EGELI
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Hvordan er det med deg? Har ikke livet med 
årene blitt mer dyrebart, og hvem du vil dele 
tiden din med blitt enda viktigere? Eller «har 
du ikke tid»?
Tiden min med Gud har også blitt så uendelig 
verdifull. Ingen kan berøre mitt liv, mitt hjer-
te, mine tanker og drømmer som han. Jeg vil 
gjerne bruke tid til det som bærer evig frukt. 
Det er noe vakkert i det å kunne sette seg ned 
med mennesker og dele ærlig og sårbart om li-
vet, utfordringer, drømmer, fremtid og evighet. 
Bedre med én god samtale enn 10 overflatiske!

Tanken på evighet har blitt både mer nært og 
mer kjært.
Når livet nå går sin gang finner jeg stadig større 
glede, trygghet og takknemlighet i tanken på at 
Jesus har åpnet en gyllen evighet foran meg! 
Og dess lenger jeg lever dess flere vil de av 
jeg er glad i «ta snarveien over kirkegården og 
hjem». Mulig at det bare er jeg, men jeg kjen-
ner at dess flere av minne kjente og kjære som 
venter i Himmelen dess mer lys blir tanken om 
Himmelen for meg. 

Jeg har nok ikke et hav av tid foran meg, men 
jeg har en lys og trygg evighet, som ligger løf-
terik og venter på meg. Og det gjør livet her 
enda mer verdifullt. 

En venn i tid og evighet

Daniel
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Tekst: Kjetil Bergerud Larsen  
Foto: Ingrid Eskedal Larssen/ Bendik Bruun Edvardsen/Odd Martin Nerheim

MER Å OPPDAGE

ver 1100 lovsangere fra hele landet 
var til stede da konferansen gikk av 

stabelen for femte gang, med seminarer, spor, 
møter og godt felleskap. 

Det er stiftelsen Lovsang.no som arrangerer, 
og Filadelfiakirken er med som medarrangør 
med mange medarbeidere og deltakere fra 
både kirken og bibelskolen. 
– Det var stort å se alle medarbeidere som 
gjorde så mye for at alle skulle føle seg 
velkomne, sier David André Østby. 

Årets tema var «Oppdagelse» og David André 
forteller at fokuset var på å oppdage mer av 

hvem Gud er og hva Han har lagt ned i hver 
enkelt av oss.  

Leeland Mooring fra bandet Leeland var 
hovedtaler og det kom gode tilbakemeldinger 
fra folk som tar med seg idéer, inspirasjon og 
pågangsmot hjem til sine kirker. 

- Jeg føler meg veldig takknemlig for å kunne 
tjene i Filadelfiakirken, med så mye gode folk 
og fremdrift rundt meg, og det er fantastisk å 
se at denne konferansen kan bety mye for de 
som er i mindre settinger og ikke har så mange 
rundt seg, sier David André Østby. 

I slutten av mars ble lovsangskonferansen Lovsang19 
arrangert i Romerikskirken. 

O
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LOVSANGSLEDER 
SAMARBEIDER MED DJ 

DJ og remikser Tore Tuen, har remikset fem 
av David André Østbys sanger i EDM-drakt. 
«Hele Himmelen Remix EP» ble sluppet 
digitalt i slutten av februar. 

– Tore plukket låtene fra hverandre, og puslet 
dem sammen igjen slik han mente var best. 

For meg som låtskriver og lovsangsleder er 
det en ære at folk gjør mine sanger til sine 
egne, sier David André Østby. Resultatet har 
blitt noe helt annet enn det jeg kunne laget 
selv. Derfor tror jeg dette prosjektet vil berike 
lovsangs-Norge, sier han. 

Til tross for den kreative friheten, ønsket Tuen 
å vise respekt for allerede populære versjoner 
av sanger som «Nåderik», «Navnet Jesus 
(Løfter Mitt Blikk)» og «Vi Tror». 

– Hvis en remix skal ha en funksjon, må den 
være tro mot originalen, samtidig som den 
bringer noe helt nytt til bordet. Det føler jeg at 
jeg har fått til med denne utgivelsen, sier Tuen. 
Når man snur en låt på hodet og bygger opp 
en ny atmosfære, kan også teksten oppleves 
som ny. 

Begge mener de har fått sine perspektiver 
utfordret gjennom samarbeidet. Østby har 
det meste av sin erfaring som lovsangsleder 
i menighets-Norge, mens Tuen har jobbet 
med artister både innenfor og utenfor kristne 
miljøer. 

– Dette prosjektet har utvidet perspektivet mitt 
på hva som er mulig innen norsk lovsang, sier 
Tuen, som har lang erfaring som remikser for 
både norske og internasjonale artister. 
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skar Nordbø (26) har vært med i 
bønnekommuniteten i Filadelfiakirken 

i snart tre år. Han understreker at de fem som 
er med i kommuniteten dette året utgjør én 
kommunitet, men på to steder.

– Bo og bønnefellesskap  
–	 Kommunitet	i	Filadelfiakirken	er	et	bo	–	
og	bønnefellesskap	i	Oslo	og	i	Noresund,	
hvor	vi	lever	et	konsentrert	liv	bestående	
av	 bønn,	 praktisk	 arbeid,	 fellesskap,	

måltider,	undervisning	og	hvile.	Det	set-
tes	også	av	tid	til	åndelig	lesning,	veiled-
ning	og	sjelesorg.	Det	praktiske	arbeidet	
er	 en	 viktig	 del	 av	 hverdagsrytmen	 og	
vår	 tilbedelse.	Vi	hjelper	derfor	 til	med	
driften	 av	 Sole	Gjestegård,	 alt	 fra	 vas-
king,	 resepsjon,	 kjøkkentjeneste,	 serve-
ring	og	mye	mer.	I	Oslo	jobber	kommu-
niteten	med	blant	annet	å	kjøre	de	eldre	
i	 Filadelfiakirken	 til	 og	 fra	menigheten	
når	de	skal	samles	til	eldretreff,	betjene	

Tekst: Jan-Erik Oppedal, Foto: Bildet av Lysgloben er av: Simen Sørhaug de andre fra vårt arkiv

«Bønn og arbeid» har vært klosterbevegelsens hoved-
begreper gjennom alle tider, og kommunitetslivet består i stor grad 
av disse to elementene. Å bo et år i kommunitet er et radikalt valg, 
hvor man går motstrøms på flere områder i forhold til samfunnet. 
Det stille, tilbaketrukne og enkle livet står i sterk kontrast til samfun-
nets overfladiske jag etter å stadig bli sett og bekreftet. 

FORDYPE SEG I RELASJONEN

TIL GUD

O

Det viktigste med å være med i en kommunitet er å sette av tid til å utvikle troen sin, å fordype seg i 
relasjonen sin til Gud og mulighet til å bli enda bedre kjent med seg selv, oppsummerer Oskar Nordbø.

Fra Bønnekapellet på Sole med vakker utsikt over 
Krøderen
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sentralbordet,	arbeide	praktisk	i	bønne-
huset	og	å	hjelpe	til	i	matsalen,	forteller	
Oskar.

Får dekket kost og losji
De som er på Sole, bor der, mens de som er 
i Oslo, bor i en leilighet ikke langt fra St. 
Olavsgt. 24. Deltagerne får kost og losji av 
menigheten, men ellers er dette en ulønnet 
tjeneste. De som er med, opplever likevel at 
de får mye igjen for det.
–	 Er	 ikke	 klosterbegrepet	 et	 fremmedord	
for	pinsevenner?

–	 Først	 og	 fremst	 opplever	 jeg	at	 folk	 gir	
uttrykk	 for	 en	 stor	 interesse	 for	 hva	 vi	
driver	med,	og	de	viser	en	åpen	nysgjer-
righet	som	jeg	tolker	som	en	lengsel	hos	
mange	 mennesker	 i	 dag	 til	 å	 leve	 det	
kristne	 livet	 helt	 ut.	Gjerne	 som	 vi	 gjør	
det	i	et	forpliktende	fellesskap	som	først	
og	fremst	handler	om	å	støtte	hverandre	i	
et	våkent	bønneliv,	forteller	Oskar.

En kommunitet er først og fremst å leve 
i en bønnerytme, og tidebønnene utgjør 
ryggraden i denne rytmen. Dette gjøres litt 
ulikt på Sole og i Filadelfiakirken, men i Oslo 
er det fire tidebønner hver dag i bønnehuset 

som er åpne for alle. Tidspunktene er kl. 7.30, 
12.15, 17.30 og 21.30. Varigheten er mellom 
10 og 20 minutter.

–	 Lunsj-	 og	 kveldsbønnen	 blir	 sunget,	
mens	 liturgien	 i	 morgenbønnen	 og	
ettermiddagsbønnen	 blir	 lest.	 Alle	 er	
velkommen	 til	 å	 delta	 i	 tidebønnene, 
understreker Oskar.

På Sole gjestegård blir kommuniteten også en 
naturlig del av retreatene der, når menigheten 
er i gang med dem.  

Oskar er opptatt av å få fram at arbeidet 
som utføres er like åndelig som bønnen, og 
at «bønn og arbeid» er et helhetlig begrep. 
Når det gjelder undervisning, sorterer 
kommuniteten under bibelskolen, og den 
søndagen Byposten snakket med Oskar, var 
de klare for retreat i uka som lå foran. Det gis 
også undervisning av gjestelærere som har 
ulike temaer.

Det er Anne-Lie Andersson, som leder 
bønnehuset, som har det øverste ansvaret for 
kommuniteten, mens Oskar Nordbø nå i en 
periode fungerer som assisterende leder.

–	 Det	 viktigste	 med	 å	 være	 med	 i	 en	
kommunitet	er	å	sette	av	tid	til	å	utvikle	
troen	sin,	å	fordype	seg	i	relasjonen	sin	
til	Gud	og	mulighet	til	å	bli	enda	bedre	
kjent	med	seg	selv,	oppsummerer	Oskar.

Vårstemning i hagen på Sole Gjestegård. Praktisk arbeid på kjøkkenet på Sole.
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Benjamin Svartdahl

Falk Tobias 
Gannestad-Schøyen

Amanda Hokstad

Elise Eggemoen

Abinabi Samuel 
Gebrezgabher

Helen Thanh NguyenBenjamin Weydahl

Adèle Strømsholm Albert Sjåvåg

Bilisuma Tamirat

Aleksander Berget 
Hansen

Chidi Enyinnaya

”Vi er årets tentro-kull 2018. Vi er kule, rare, musikalske, 
morsomme, generøse, omsorgsfulle og modige! Dette tentroåret 
har bestått av samlinger annenhver uke og flere turer og leirer. 
Sammen har vi fått lov til å bli bedre kjent med oss selv, 
hverandre og Jesus. Mange av oss har opplevd å bli sett, fått 
utvida perspektiver, lært mer om Gud, blitt mer glad i bibel og 
hatt det veldig mye morro samtidig! Tentro er et høydepunkt i 
uka og et sted vi kommer til å savne når det er over. ”

Astrid Gjerlaug

TENTRO 
2019

FRA SKOLEBYGG I INDIA TIL 
LEDERTRENING I AFRIKA 

Skolebygget i India, Manmad
Skolebygget er i kommet godt gang, utgravin-
gen er ferdig og de skal i gang med støpning 

Fila Global satte noen mål 
i begynnelsen av året som vi skulle 
fokusere på dette halvåret:
• Skolebygg i Manmad
• Flere Evangelister i Niger og på 
 Afrikas Horn
• Jordmordutdannelse i Kongo
• Ledertreningsprogram for Afrika

Flere evangelister i Pionerarbeidet
Vi har støttet lokale evangelister som har 
gjort og gjør en fantastisk jobb med å for-
midle evangeliet til mennesker i land som er 
veldig vanskelig å virke i. Både i Niger og på 
Afrikas Horn er det stor dominans av musli-
mer. Lokale evangelister med forståelse for 
islam har mulighet for å nå folk med evan-
geliet på en måte som ingen vestlig misjonær 
kan. Vi har derfor bestemt at vi vil øke støtten 
til lokale evangelister til 17 i år.

Jordmordutdannelse i Kongo
Mathias Onsrud startet opp igjen utdanning 
av jordmødre i Kaziba for noen år siden og 
har finansiert dette arbeidet. Vi er i samtaler 
med CELPA, kirka i Kongo, for å se på hvor-
dan vi praktisk tar dette arbeidet videre. Vi 
vil sammen med stiftelsen Helse for Kongo 

av fundamenter og søyler. Jan Vidar Husby 
fra Filadelfiakirken Enebakk følger dette ar-
beidet tett med sin bakgrunn og profesjon i 
byggebransjen. Vi ser for oss flere byggetrinn 
i årene som kommer etter hvert som skolen 
utvikler seg. Første byggetrinn er første eta-
sje på et mulig fire etasjers bygg, der skal vi 
få plass til førskolen og første klasse. Vi har 
valgt å legge litt mer penger i fundamentering 
enn det som opprinnelig var planlagt, slik at 
vi har mulighet for å bygge flere etasjer enn 
opprinnelig. Målet er at første etasje skal stå 
ferdig til å ta imot elver fra høsten 2019.

Tekst: Arne Gjervoldstad
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Gjøre Jesus synlig i verden

Jens-Herman 
Haukeland

Martin Skadberg

Patrycja Julie 
Zyzniewska

Viktoria Pettersen Yared Andemeskel

Ingrid Løkken

Martin Lukas Purcell

Nora Johansson

Unik Asefa Kebede

Julie Egeli

Matteo Pompa 
Mellilo È Solva

Philip Waldemar

Henrik Solvang

Lukas Vindegg 
Brændeland

Mikael Kofoed

Sara Jorem Mosvold

Herman Ardem

Lydia Bereket

Nathan Christian 
Asmelash 

Sivert Frøyshov  
Stensrud

Ida Martine 
Sølsnes Johansen

Magnus Kristoffer 
Lønnebotten Stokken

Nicolay Dorg Johansen

Thomas Grüner 
Fjeldheim

Ledertrening
Vi tror at trening av gode ledere er helt avgjø-
rende for å se en fortsatt voksende kirke både 
i Norge og i Afrika. Vi gleder oss over 100 
mennesker på lederkurset i Filadelfiakirka 
Oslo, og tror at vi i enda større grad skal være 
med å trene morgendagens ledere i Kongo og 
i Afrika.
Vi har gjennomført en workshop med 6 afri-
kanske kirkeledere i Nairobi i februar og har 
kommet fram til en felles plattform for videre 
arbeid. Karl Inge Tangen, Merethe Elle, Da-
niel Egeli og Chris-Michael Gustavsen var 
med på dette arbeidet i Nairobi. Neste steg 
blir å presentere en plan og en ramme for le-
dertrening for 14-15 afrikanske kirkeledere 
på en samling i Addis Abeba i oktober. Disse 

kirkene representerer en medlemsmasse på 
opp mot 10 millioner mennesker. Mulighe-
ten og påvirkningskraften dette kan ha, ser vi 
ikke rekkevidden av i dag. Samtidig med le-
dertrening ser vi et stort behov for å gjenopp-
ta relasjonen med menighetene i Skandinavia 
som en gang plantet disse kirkestrukturene. 
De afrikanske kirkene etterspør teologiske 
samtaler, felleskap, samtale om dagens utfor-
dringer, som nye unge ledere, kvinner i leder-
skap osv. Vi gleder oss over at vi går sammen 
med Sverige og Finland i dette og ser hva en-
het og felleskap får av betydning inn mot de 
afrikanske kirkene.

satse på å utdanne 36 jordmødre de neste 5 
årene. Vi planlegger at de praktiske tingene 
skal komme på plass slik at vi kan ta inn 12 
nye jordmødre fra høsten 2019.
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✿ GLIMT

Fellesgudstjenester med Oslo 
Misjonskirke Betlehem og Storsalen 

Menighet søndag 9. juni. 

Kl. 11.00  i 
Storsalen Menighet, 

og kl. 19.00 i 
Filadelfiakirken.

PINSE

ÅRSMØTE

Vennefest
31.mars var det vennefest i 
barnekirken, og barna hadde 
invitert med seg venner til 
kirken. Det var aktiviteter, 
konkurranser og lek, godteri 
og kake. Det yret av liv og 
stemningen stod til taket. Vi 
feiret gudstjeneste sammen, 
og temaet var «palmesøn-
dag». (se de to bildene)

Familieweekend
Familieweekend på Sole var en skikkelig suksess. 
Neste 140 personer tilbrakte en helg sammen i vår-
solen, og vi koste oss med god mat og nye og gamle 
venner. Vi feiret guds-
tjeneste sammen, had-
de temakveld for de 
voksne om tro i hjem-
met, kino for barna, 
hoppeslott, skimulig-
heter, badet- og mye 
mer. Bli med på neste 
familieweekend!

Bibelutdeling
3.mars var det bibelutdeling for 1. og 2.klasse. 
Bibelutdeling er en høytidsdag for oss som 
kirke, og i år var det 47 barn som mottok bibel 
i gave fra Microfila. Vår bønn er at barna skal 
bli glad i Guds ord og lære seg å bruke bibelen 
fra de er barn. Etter høytidelig bibelutdeling i 
storsalen, fortsatte vi med bibelfest for barn og 
foreldre. Vi hadde andakt, hørte funfacts om 
bibelen og hadde bibelstafett mellom de ulike 
familiene. Kjempegøy!

Menighetens årsmøte med 
godkjennelse av årsregnskap, 

er tirsdag 14. mai kl 19.00.

Velkommen



Det var god stemning i Matsalen Lørdag 30.mars på Fila+ sin vårfest, og FRI-koret under ledelse av Vidar 
Kjeldsen sang.

Torsdag 28. mars var tidligere biskop i Oslo Ole-Christian Kvarme gjest, og ble intervjuet av Ragnar Sjølie. 
Fila+ samles til gudstjenesten T 12 hver torsdag, og på programmet i mai har vi Ragnar Sjølie i samtale 
med Åge Åleskjær, Tore Deila, Maifest, og et besøk av Ruth og Ole Johnny Larring. 

Fila+ reiser til Sole Gjestegård 11.-13. juni. Gjest på Sole er Torolf Nordbø, kjent for sine humorinnslag fra 
«Radio innante» i radio og TV. På Sole vil både humor og viseandakt stå på programmet.

Filadelfiakirken er en stor menighet, og å dra på tur sammen er en flott anledning til å styrke fellesskapet 
og bli bedre kjent. 11.09 – 18.09 reiser Fila+ til Albir i Spaniia.  Tore Deila vil holde bibeltimene. Dagene 
benytter vi til soling, bading, utflukter, måltidsfellesskap og hyggekvelder. Du er velkommen til å være med. 
Info og påmelding. anne@filadelfia.no/98233371

Vi anbefaler allerede nå og holde av dato for 
sommerleir. Årets datoer er 6-10 august.

Neste års tentrokull
Tentro er et nasjonalt, frikirkelig konfirmasjons-
opplegg. I Filadelfiakirken benytter vi tentro 
som vår trosopplæring for ungdommer i 9. klas-
setrinn. Dette er det som gjerne omtales som 
konfirmasjon. Det er et undervisnings- og opp-
levelsesbasert opplegg som starter i august, og 
ender med en høytidsgudstjeneste 02. mai 2020.

Oppstartsdato for årets kull er fredag 30.08.2019. 
Samlingene vil foregå annenhver fredag klokka 
17-19 i oddetallsuker. 
Foreldremøte for tentro blir avholdt onsdag 
28.08.2019 kl 1800-1900 i Filadelfiakirken. 

Ellers er Tentro hver fredag på Ungfila Ung sine 
gudstjenester som starter kl 1900. 

Påmelding til tentro skjer på checkin.no. 
Søk opp Tentro i Filadelfiakirken Oslo på
www.filadelfia.no

11

FILA+

Ungdomsledere
Shalom og International 
Ungfila er, som resten av Filadelfiakirken, et 
ungdomsarbeid på flere steder. I januar fikk vi 
ungdomsledere i den internasjonale forsam-
lingen vår, og i den eritreiske menigheten vår. 
Becky Mebrathu (Shalom) og Josh Angeles 
(International) er våre ungdomsledere i disse 
forsamlingene. Begge vil jobbe aktivt med sine 
folk for å koble forsamlingene med det som 
skjer i Ungfila, samt fortsette å ha ansvar for 
småfellesskap.

Oslofest
Fredag 15 mars var det på nytt Oslofest. Dette 
er en gudstjeneste vi gjør hvert halvår i samar-
beid med flere ungdomsarbeid, og vi ser at dette 
skaper et engasjement og bygger broer blant le-
dere og ungdommer. Slike samarbeid som dette 
hjelper oss å innse at vi ikke gjør dette alene.

Foreldremail
Vi sender ut foreldremail med jevne mellom-
rom for å informere om hva som skjer i Ungfila, 
samt å inspirere deg som forelder til å engasjere 
deg i trosreisen til din tenåring.
Har du lyst å få disse?
Ta kontakt med ungfila@filadelfia.no
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✿ DAGER & ÅR

➤ Jubilanter i april

18 ÅR
• 10.04. Hedda Gutvik Einarsen 

50 ÅR
• 03.04. Siv Elin Netskar
• 05.04. John Arnold Angeles
• 05.04. Kjetil Bergseth
• 16.04. Mette Hansen Buene 

60 ÅR
• 06.04. Unn Astrid Haugan
• 13.04. Jan-Terje Mentzoni
• 26.04. Anni Smith

75 ÅR
• 04.04. Hakon Lindfjeld Blandehoel
• 13.04. Anne Liv Slydahl
• 14.04. Sigrun Ringen
• 21.04. Solfrid Beate Faret
• 24.04 Jorun Birkeli Bale 

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

90 ÅR
• 17.04. Thordis Irene Kvassheim

➤ Jubilanter i mai

18 ÅR
• 16.05. Oliver Hoholm
• 28.05. Kasper Egeli  

50 ÅR
• 04.05. Sigurd Erland Einarsen
• 23.05. Iniabasi Obot
• 28.05. Ronny Waage 

60 ÅR
• 06.05. Anne-Lill Øverbye
• 23.05. Tore Lund

70 ÅR
• 16.05. Gun-May Austdal
• 31.05. Sigrid Alise Heiberg 

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

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

90 ÅR
• 26.05. Kari Jacobsen

➤ Jubilanter i juni

50 ÅR
• 01.06. Siv Katrine Knutsen
• 13.06. Ole Tian Jarlvang
• 16.06. Sofia Idris Abduraheman
• 22.06. Hege Sjølie
• 29.06. Merete Rostad 

60 ÅR
• 25.06. Lars Petter Berg

70 ÅR
• 11.06. Rosa Hov
• 30.06. Ellen Margrethe Hov 

75 ÅR
• 12.06. Knut Aschjem
• 16.06. Ulf Kristian Sundquist
• 24.06. Ada Bustgaard Hansen
• 30.06. Tsehaie Woldegerges 
              Kifleyesus

80 ÅR
• 28.06. Sverre Nygaard

85 ÅR
• 11.06. Tore Paulsen

➤ Jubilanter i juli

18 ÅR
• 01.07. Dishon Devanayagam

50 ÅR
• 07.07. Hanibal Beyene 
             Gebreyowhanes
• 23.07. Ingrid Gutvik Einarsen
• 27.07. Ellisiv Signe Lindkjølen

60 ÅR
• 06.07. Kari Løken Rognerud 
• 13.07. Jan-Erik Oppedal
• 27.07. Hilde Bratlie 

70 ÅR
• 06.07. Tom Williamson
• 27.07. Ragnhild Williamson

75 ÅR
• 09.07. Mary Lourthu 
             Tharmalingam
• 10.07. Eva Solfrid Elisabet 
             Johansen

80 ÅR
• 06.07. Else-Marie Sjølie
• 07.07. Henry Reidulf Opdahl 

90 ÅR
• 06.07. Rakel Simensen
• 07.07. Olaug Aarnes
• 14.07. Aud Lilian Furulund
• 31.07. Edle Gravdal

Takk!
Tusen takk for blomsterhilsen på dagen min.

Steinar Ingebrigtsen

Hjertelig takk for gode ord og den vakre blomsten jeg fikk på 
fødselsdagen min.                                                     Ruth Thornæs

Tusen tak for flotte blomster og hyggelig hilsen som ble levert hjem 
til meg på min 70-årsdag.                                             Torleif Ruud 

Takk for vakre blomster og gode ord på min 80-årsdag. 
Jorunn Kristensen

Tusen takk for gave og hyggelig hilsen på min 70-årsdag!
Nils Redvald Lie

Jeg vil gjerne få takke for gaven til min 75-årsdag, en gave som vil 
glede meg daglig gjennom resten av livet.   

Hakon Blandehoel

JUBILANTER

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved Elsie Lilian Sollies 
bortgang.                                                                            Familien

Vi takker for all deltagelse for min kone Mary Helene Hellerud.
Helge med familie

BEGRAVELSE

➤ Jubilanter i august

18 ÅR
• 22.08. Bastian Motrøen

50 ÅR
• 03.08. Elin Skjennum
• 08.08. Ellen-Cathrine Thune Hals
• 10.08. Srikanth Balasubramanium
• 18.08. Espen Sletner
• 19.08. Bente Juri Groven Syversen
• 20.08. Trine Dorg Johansen

60 ÅR
• 11.08. Azam Masih
• 18.08. Karine Kuehn Nordberg
• 29.08. Vigdis Skau Gjervoldstad 

70 ÅR
• 03.08. Åge Magnar Hansen 

75 ÅR
• 14.08. Turid Samuelsen
• 22.08. Arvid Eriksen

80 ÅR
• 04.08. Vinnie Olsen
• 04.08. Per Telle 

85 ÅR
• 03.08. Grete Strandskogen

90 ÅR
• 07.08. Kirsten Lovise Spange 
             Johansen 

➤ Jubilanter i september

18 ÅR
• 05.09. Jan Tor Fredrik Stensson
• 09.09. Iteka Laury Saniela Chantal

50 ÅR
• 04.09. Abeba Beraki Nigusse
• 09.09. Petter Brevig
• 12.09. Morten Venås
• 23.09. Vegar Berntsen
• 29.09. Irene Angeles 

60 ÅR
• 02.09. Kari Schultz
• 02.09. Bajori Hansen

70 ÅR
• 26.09. Synnøva Wilhelmsen
• 30.09. Berit Baraas 

75 ÅR
• 08.09. Torhill Mabel 
              Gamborg-Nielsen
• 21.09. John Håkon Hågensen

80 ÅR
• 15.09. Oddvar Hernes
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Hjem til Herren
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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 

19. – 20. oktober 2019
Par i alle aldre m/overnatting,  
Sole Hotell
Kr. 3.950,- / par, inkl. kost og losji, 
kursmateriell og -avgift

02.- 03. november 2019
Par som skal etablere seg/
nyetablerte, Filadelfias kurslokaler
kr. 2950-/par, inkl. måltider, 
kursmateriell og -avgift.  

Prepkurs 
høsten 2019

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

Ledda Gilia Madariaga de Filippi
Elsie Lilian Sollie
Ruth Henningsen

Rolf Egil Engebretsen
Egil Alver
Mary Helene Hellerud
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DISIPPEL 
I KENYA

februar var vi i disippelklassen på FBO så 
heldig at vi fikk dra til Kenya! I 3 uker fikk 

vi reise rundt i landet, og har fått mange inn-
trykk på godt og vondt. Det har vært spen-
nende å få møte en helt ny kultur, og det har 
vært veldig sterkt å få komme så nært på fat-
tigdom. Vi har sett store kontraster, spesielt 
i Nairobi der slum og fine villaområder er 
rett ved siden av hverandre. Vi har vært på 
giraffpark, besøkt skoler og kirker, sittet mye 
i bil, besøkt barnehjem, vært på ungdomsan-
stalt, og besøkt kvinnefengsel. I tillegg har 
vi dratt på hjemmebesøk til lokale der nede, 
der vi har fått be for folk og velsigne dem. 
Vi har lekt og kost med nydelige barn, og 
bygd et nytt hus til en gammel mann som har 
fått huset sitt ødelagt i flom. Mange i klassen 
satt pris på å kunne hjelpe til rent praktisk, 
og fysisk gjøre en forskjell for en person. Vi 
har også fått mulighet til å dele vitnesbyrd 
og hatt mange fine og sterke samtaler i løpet 
av turen. Etter oppholdet i Kisumu, dro vi på 
Safari i Masai Mara. Der kjørte vi rundt og 
så mange zebraer, giraffer, antiloper, løver og 
andre eksotiske dyr. I Masai Mara sov vi un-
der åpen himmel, rett ved et vann med mange 
flodhester. Etter en natt med mye dyrelyder 
og regn, dro vi videre til Mombasa, på siste 
del av turen. Der bodde vi på et hotell med 
All Inclusive rett ved stranda. Vi bada og sola 
oss, spiste vafler med sjokoladesaus til frok-
ost, tok rastafletter, og noen dro på dykking. 
Vi hadde også dåp og lovsang på stranda en 
av de siste dagene, der noen i klassen fikk 
døpe seg. Denne turen tror jeg har gjort mye 
med oss, og vi er takknemlig for alle erfarin-
ger og opplevelser vi har hatt disse 3 ukene.  

I

Tekst og foto: Borghild Solheim. Foto: Eva Linnea Kvaal

Borghild	Solheim	

Disippel i Kenya 
	

I	Februar	var	vi	i	disippelklassen	på	FBO	så	heldig	at	vi	fikk	dra	til	Kenya!	I	3	uker	fikk	vi	reise	rundt	i	
landet,	og	fått	mange	inntrykk	på	godt	og	vondt.	Det	har	vært	spennende	å	få	møte	en	helt	ny	kultur,	
og	det	har	vært	veldig	sterkt	å	få	komme	så	nært	på	fattigdom.	Vi	har	sett	store	kontraster,	spesielt	i	
Nairobi	der	slum	og	fine	villaområder	er	rett	ved	siden	av	hverandre.	Vi	har	vært	på	giraffpark,	besøkt	
skoler	og	kirker,	sittet	mye	i	bil,	besøkt	barnehjem,	vært	på	ungdomsanstalt,	og	besøkt	kvinnefengsel.	
I	tillegg	har	vi	dratt	på	hjemmebesøk	til	lokale	der	nede,	der	vi	har	fått	be	for	folk	og	velsigne	dem.	Vi	
har	lekt	og	kost	med	nydelige	barn,	og	bygd	et	nytt	hus	til	en	gammel	mann	som	har	fått	huset	sitt	
ødelagt	i	flom.	Mange	i	klassen	satt	pris	på	å	kunne	hjelpe	til	rent	praktisk,	og	fysisk	gjøre	en	forskjell	
for	en	person.	Vi	har	også	fått	mulighet	til	å	dele	vitnesbyrd	og	hatt	mange	fine	og	sterke	samtaler	i	
løpet	av	turen.	Etter	oppholdet	i	Kisumu,	dro	vi	på	Safari	i	Masai	Mara.	Der	kjørte	vi	rundt	og	så	
mange	zebraer,	giraffer,	antiloper,	løver	og	andre	eksotiske	dyr.	I	Masai	Mara	sov	vi	under	åpen	
himmel,	rett	ved	et	vann	med	mange	flodhester.	Etter	en	natt	med	mye	dyrelyder	og	regn,	dro	vi	
videre	til	Mombasa,	på	siste	del	av	turen.	Der	bodde	vi	på	et	hotell	med	All	Inclusive	rett	ved	stranda.	
Vi	bada	og	sola	oss,	spiste	vafler	med	sjokoladesaus	til	frokost,	tok	rastafletter,	og	noen	dro	på	
dykking.	Vi	hadde	også	dåp	og	lovsang	på	stranda	en	av	de	siste	dagene,	der	noen	i	klassen	fikk	døpe	
seg.	Denne	turen	tror	jeg	har	gjort	mye	med	oss,	og	vi	er	takknemlig	for	alle	erfaringer	og	opplevelser	
vi	har	hatt	disse	3	ukene.			

	

	

Scann	QR-koden	hvis	du	vil	ha	enda	mer	innblikk	fra	turen	vår!	

Scann QR-koden hvis 
du vil ha enda mer 

innblikk fra turen vår!
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«DER DET ER MENNESKER, DER 
ER OGSÅ GUDS KJÆRLIGHET»

iri Novak Øen (32) har en allsidig bak-
grunn fra ulike ansvarsområder i Fila-

delfiakirken. Hun er pastor i menigheten, har 
vært forsamlingsleder i flere år, mens hun 
dette året vikarierer som kontaktlærer for 
disippelklassen (førsteårsstudentene) på bi-
belskolen for Gunhild Ueland Buer, som har 
barselpermisjon. 
–	 Det	 er	 43	 elever	 på	 disippellinjen	 fra	
hele	 landet	 i	alderen	19	–	28	år,	og	det	
har	vært	en	veldig	bra	klasse	å	arbeide	
med,	forteller	Siri	til	Byposten.

Kirke er folk
Til høsten overtar hun som menighetens nye 
diakonale leder etter Kjetil Bergerud Lars-
sen, som er blitt kommunikasjonsleder.
–	 Kirke	er	folk,	og	overgangen	mellom	for-
samling	og	diakoni	er	ikke	så	stor.	Kirken	
lever	hele	uka,	 selv	om	vi	bare	kommer	
sammen	 og	 feirer	 gudstjeneste	 på	 søn-
dagene.	Det	diakonale	fokuset	leves	ut	i	
hverdagen	hele	uka	gjennom	alle	de	men-
neskene	som	utgjør	kirken,	både	bevisst	
og	 ubevisst.	 Jeg	 føler	 meg	 privilegert	
som	får	arbeide	med	dette	 fokuset	 i	kir-
ken	vår, forteller Siri.

Akkurat nå har ikke Siri full oversikt over 
hva diakonien i Filadelfiakirken skal om-
fatte, men hun planlegger å dypdykke ned i 
de konkrete utfordringene som er knyttet til 
menighetens sju fokusområder, samtidig som 
hennes oppgave framover vil være å arbeide 
med nye utfordringer som er aktuelle. 

Hundrevis av frivillige medarbeidere
I dag er menighetens diakonale satsinger 
knyttet til Fila Brukt, Evangeliesenterkontak-
ten, Maritakaféen, Filos, Oslokveld, Alle på 
oppdrag, språkkafé og arbeid opp mot asyl-

S
– Det er stor forskjell på å være et nummer i 
kølappsystemet på et offentlig kontor og å bli sett 
og møtt innenfor diakoniens kirkelige tilnærming. 
Vi må aldri gi slipp på de genuine menneskelige 
møtene. Der det er mennesker, der er også 
Guds kjærlighet. Selv om diakonien skal hjelpe 
folk i nød, vil vi i kirken aldri slutte å fokusere på 
den åndelige nøden, mener Filadelfiakirkens nye 
diakonale leder, pastor Siri Novak Øen. 

Når arkitekten bak «Alle på oppdrag» og «Alle på middag» 
blir menighetens nye diakonale leder, er det et uttrykk for at over-
gangen fra forsamling til diakoni ikke er så stor, eller for å bruke Siri 
Novak Øen sine egne ord: «Kirke er folk».

mottak. Siri ser også fram til å samarbeide 
med Samtalesenteret og Fila+ (seniorarbei-
det). 
–	 Det	er	hundrevis	av	frivillige	som	deltar	
i	de	ulike	prosjektene,	og	mange	dyktige	
ledere	som	har	ansvar.	Vi	stiller	med	folk	
som	kan	hjelpe	 til	 på	 de	 etablerte	 tilta-
kene	 som	 Evangeliesenterkontakten	 og	
Maritakaféen,	i	tillegg	til	alle	våre	egne	
prosjekter.	Folk	har	engasjement	og	fin-
ner	stor	glede	i	å	være	til	hjelp	og	nytte	
gjennom	menighetens	 diakonale	 arbeid, 
mener Siri.

–	 Hva	 er	 de	 største	 behovene	 folk	 har	 i	
dag?

Må tenke helhetlig om mennesket
–	 Da	 vil	 jeg	 sitere	 min	 forgjenger	 Kjetil:	
«Ensomhet».	 Det	 er	 viktig	 å	 tenke	 hel-
hetlig	om	mennesket	for	å	kunne	hjelpe.	
Dersom	 vi	 skal	 klare	 å	 formidle	 Guds	
kjærlighet	 til	 alle,	 må	 hjertene	 våre	 bli	
utvidet	slik	at	vi	kan	gi	mennesker	selv-
respekt	og	hjelp	til	å	oppleve	Guds	nåde	
og	kjærlighet	gjennom	kraften	i	evange-
liet, sier Siri bestemt. 

–	 Hvilken	 beredskap	 har	 en	 «vellykket»	
menighet	som	Filadelfiakirken	til	å	inklu-
dere	 mennesker	 i	 menighetsfellesskapet	
som	 vi	 hjelper	 gjennom	 vårt	 diakonale	
engasjement?

–	 Jeg	tror	det	skjer	noe	med	oss	mennesker	
når	vi	forstår	hvor	like	vi	er,	til	tross	for	
ytre	 forskjeller.	Når	 vi	 forstår	 at	 vi	 alle	
stiller	 helt	 likt	 innfor	Gud,	 vil	 vi	 gå	 en	
ekstra	 runde	med	 de	menneskene	 rundt	
oss	som	ikke	er	helt	innenfor	de	rammene	
vi	opererer	med.	Når	Paulus	skriver	om	
kjærligheten	i	1.	Kor.	13,	vektlegger	han	
kjærligheten	 som	 velvillig	 og	 tålmodig.	
Det	tror	jeg	er	noe	vi	skal	søke	etter	og	

leve	 i.	Vi	må	strebe	etter	mangfoldet	og	
rausheten.	Å	høre	 folks	historie	berører	
oss	alltid.	Det	er	lett	for	oss	å	stå	på	utsi-
den	og	betrakte	folk	som	overreagerer	el-
ler	utagerer,	men	hvordan	hadde	det	vært	
for	oss	hvis	 grunnen	under	 føttene	 våre	
ble	borte?	Når	vi	alle	våger	å	innrømme	
vår	sårbarhet,	kommer	vi	også	nærmere	
hverandre,	tror	Siri.	

Sårbarhet er menneskelig
Siri opplevde noe av dette på nært hold da 
hun var i Kenya i vinter med bibelskoleeleve-
ne sine. Elevene ga inntrykk av at de egentlig 
var så like, kenyanerne og dem. Mennesker 
er mennesker, problemene våre er ganske 
like uansett hvem vi er. 
 -	 Som	diakonalt	 arbeid	må	 vi	 fange	
opp	 nød.	 Vi	 har	 alle	muligheter	 til	 det,	
ikke	minst	gjennom	samtalesenteret	vårt.	
De	har	 laget	 småfellesskap	 for	mennes-
ker	 med	 kroniske	 sykdommer,	 traumer	
osv.	 Vi	 spiller	 på	 lag	 for	 å	 utgjøre	 en	
troverdig	 stemme	 om	 sårbarhet.	 Skal	 vi	
framstille	Gud	på	en	troverdig	måte,	blir	
det	sårbare	noe	ytterst	naturlig	og	men-
neskelig, avslutter menighetens påtrop-
pende diakonale leder Siri Novak Øen.



Filadelfiakonferansen er for alle, men aller mest for deg som har Filadelfiakirken som din kirke. Vi 
samler hele kirken; gamle og unge og store og små, under ett tak til en helg stappfull av inspirasjon, 
god undervisning, lovsang, fellesskap og lek og morro! 

Årets tema er UTVID, og med det mener vi at vi vil utvide hjertene våre, utvide perspektivene våre 
og utvide kirken. 

Vi hadde historiens første Filadelfiakonferanse i fjor, og opplevde det både viktig og retningsgivende 
for oss som mennesker, som fellesskap og som kirke. Vi satser like høyt i år! Gjennom storsamlinger, 
fellesskap og spennende seminarer ønsker vi både å fokusere på at vi er med på å bygge Guds rike 
her på jorda, samtidig som vi ser på konkrete og livsnære problemstillinger vi kan møte på. 

Velkommen til Filadelfiakonferansen, vi håper å se deg 20.-21. september!

Påmelding på checkin.no

20. - 21. September 

RETURADRESSE:
Menigheten i Filadelfia, Boks 6854

St. Olavsplass, 0130 Oslo

TELEFON  40 00 57 67
BESØKSADRESSE:  St. Olavsgt. 24
MENIGHETSKONTOR:  Pilestredet 27, blokk H
POSTADRESSE:  Postboks 6854, 0130 Oslo
E-POST:  post@filadelfia.no
NETTSTED:  www.filadelfia.no
FAKS:  22 033 101

KONTORTID: Mandag-torsdag 9–15
BANKKONTO:  3000 31 19609

Epostadresser finner du på menighetens nettsteder:
www.filadelfia.no   www.fbo.no

HVEM GJØR HVA?
Håkon Jahr Forstanderteam
Daniel Egeli  Forstanderteam
Andreas Hegertun  Forstanderteam
Lars Jacob Jacobsen Administrativ leder
Egil Svartdahl Pastor
Siri Novak Øen Pastor
Tore Deila Omsorgspastor
David Andre Østby Lovsangspastor
Linn Lindtveit Barne- og familiepastor
Chris-Michael Gustavsen Ungdomsleder
Anne Strandskogen  Leder for seniorarbeidet
Anne-Lie Andersson  Leder for bønnearbeid
Anita Stensrud Leder for Samtalesenteret
Kjetil B. Larssen Kommunikasjonsleder
Vigdis S. Gjervoldstad Leder for Kurs- og kompetanse
Arne Gjervoldstad  Leder for Fila Global/
 rektor ved FBO
Hanne Ovidia Hansen Forsamlingsleder
Kjersti Bergsaker  Drift
Kay Nyfelt  Heimemisjon
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for menigheten i Filadelfia i Oslo.
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