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Bladet Byposten ble startet av T.B.Barratt, 
som er både Pinsebevegselsen i Norge og 
Filadelfiakirkens grunnlegger, og første 
leder. Byposten var den gang et organ 
for Kristiania Bymission, som var navnet 
på Barratts opprinnelig metodistiske 
virksomhet i hovedstaden i 1904. Etter 
åndsdåpsopplevelsen i 1906 skiftet 
Barratts virksomhet karakter og med 
ham også bladet Byposten, og i 1910 
ble navnet endret til Korsets Seier, og 
har siden vært pinsebevegelsens organ 
i Norge.

I forbindelse med en omlegging og 
nyskaping av menighetsbladet i januar 

1998, gav vi menighetsbladet navnet 
Byposten. Det var i erkjennelse av at 
vi er kalt til denne byen, og en gest og 
anerkjennelse av vår historie.
I 1997/1998 gikk menighetens 
pastorteam og eldsteråd på utallige 
bønnevandringer på kryss og tvers i byens 
gater. De ba for Kongehus, regjering og 
Storting, de ba for kulturlivet, media, 
politi og domstoler, de ba om at Gud 
skulle velsigne, fornye og bruke alle 
menighetene i byen.
«Menigheten i Filadelfia er en 
storbymenighet, en sentrumsmenighet 
i landets hovedstad. Det påhviler oss et 
stort ansvar, et spesielt kall – til å vinne 

landets hjerte for Jesus. Vi er kalt til 
byen!» skrev den gang forstander Egil 
Svartdahl, i en lederartikkel i et av de 
siste numrene av Menighetsbladet før 
navneskiftet til Byposten.

Og nå, med dette nummeret av Byposten, 
har vi øket redaksjonen vår og gjort en 
endring i layouten. Vi vil fortsatt prate 
om de samme gode nyhetene som Jesus 
ga oss, og så håper vi at vi kan nå noen 
nye lesere og hjerter. Gi oss gjerne en 
tilbakemelding på hva du synes. Takk 
for at du leser Byposten!

Av Anne Strandskogen & Kjetil Bergerud Larssen
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I de første århundrene av kirkens his-
torie hadde de kristne en vakker vane: 
Når de erfarte noe nytt om Gud, eller 
forstod noe de ikke hadde forstått før, 
så bøyde de seg på kne og ba: «Deus 
sempre major!», Gud er alltid større! 
For å minne seg selv på at våre små 
hoder og hjerter aldri kan romme hele 
Guds storhet. At vi aldri må bli så 
begrensede at vi tror vi har skjønt alt. 

Årets Filadelfiakonferanse hadde te-
maet «Utvid». Litt fordi vi som kirke 
har utvidet oss ganske mye de siste 
årene: Flere steder, virksomheter, med-
arbeidere, ansatte, kirkebesøkende 
osv. Men kanskje mest fordi denne 
ytre utvidelsen må henge sammen med 
en indre utvidelse. Eller for å bruke 
et utrykk fra den gamle kirkelederen 
Benedikt; «en utvidelse av hjertet». 

Men hvordan utvides hjertene 
våre? Her vil jeg peke på de tre di-
mensjonene vi ofte viser til: Erfa-
ringer, praksiser og evangelium. 

Utvidede erfaringer
Gud er en aktiv og levende Gud, midt 
i vår virkelighet. Ja Gud er i den skjøre 
soloppgangen i Marka eller myke sol-
gangsbrisen på fjorden (alt ettersom du er 

a eller b menneske). Ja Gud er i Bibelen 
og bønnene. Ja Gud også i spesifikke 
ord sagt, skrevet eller sunget, akkurat 
i øyeblikket du trengte det som mest. 
Og så er utfordringen kan hende at vi 
ofte begrenser oss til hvordan vi en gang 
har erfart eller ikke erfart dette tidligere. 
Jeg vil påstå at vi alle har mye godt til 
gode av erfaringer av Gud. Paulus skrev: 
«Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene 
med iver, særlig det å tale profetisk.»

Utvidede praksiser:
Samtidig er det sant at livene våre blir 
til alle de helt vanlige dagene. Og vi 
må ikke lure oss selv til å tro at vi 
«egentlig» er noe særlig annerledes enn 
slik vi faktisk lever livene våre. Det er 
spennende å erfare Gud, men erfaringer 
må alltid «sette seg» i praksiser vi kan 
leve i, lenge. For eksempel det å huske 
å takke Gud for mat. Ikke fordi Gud 
blir sur om vi glemmer det, men fordi 
det å bøye hode, et lite sekund, før 
man spiser, minner oss selv på at alt 
er en gave vi har fått. Maten, pusten, 
vennskapet, øyeblikket. Det er en fin 
og formende kristen praksis. Akkurat 
som det å gi, eller å gå på gudstjeneste, 
eller å be på sengen om kvelden, eller 
mange andre ting. Poenget er å være 
bevisst det som former oss. Til sist:

Utvidet forståelse av evangelium
Tenk på hva som er de sterkeste driv-
kreftene i samfunnet vårt for tiden. Jeg 
vil påstå en av de fremste er frykt. Frykt 
for smerten ved klimaendringer, rasisme, 
kriminalitet, et samfunn i feil retning, 
ja til og med for ulv. Men kjernen i det 
kristne budskapet har en helt motsatt 
dynamikk. Den sier at vi ikke gjør gode 
ting ut fra frykt, men at «vi elsker fordi 
han elsket oss først» som Jesu venn 
Johannes formulerte det. Og det er det 
som er evangelium. Det er ikke bare et 
startpunkt i kristen tro, der vi første gang 
tar imot Guds kjærlighet. Nei det er hele 
kjernen, hele veien, hele livet. Ufortjent 
godhet og kjærlighet utvider hjertene 
våre til å gjøre en forskjell der vi er. 

Så en utvidelse av våre erfaringer, kan 
åpne oss for at Gud er større og mer 
levende enn vi har vent oss til å tenke. 
En utvidelse av våre praksiser kan 
hjelpe oss så livet formes til likhet med 
Jesus, dag for dag, uke for uke, år 
for år. Og så må alt bygge på at vi 
utvider vår forståelse av evangeliet. 
At vi er elsket først og at absolutt alt 
annet, springer ut ifra akkurat det.

Utvid
Av pastor Andreas Hegertun

Toril Nygreen Grave er underviser 
på Coaching Academy og eier av 
TNG Consulting

* Stark and Bainbrigde (1980) 
   og Carey (2014).

Å bygge gode relasjoner
Av Toril Nygreen Grave

Gud har skapt oss for å leve i relasjon med 
ham, og med hverandre. Gode relasjoner 
er gudevillet, og viktige i seg selv. En god 
relasjon kjennetegnes av respekt og nysgjer-
righet, den er tillitsfull, og ikke instrumentell. 
Med det mener jeg at relasjonen ikke anses 
som et middel til å oppnå noe annet. Hvis 
din eneste hensikt er å lede andre til frelse, 
er det ikke lett å bygge en god relasjon. 
Gjensidighet er viktig - jeg tror vi kan lære 
mye av venner som har et annet livssyn 
enn oss selv. Det er også en god innstilling 
å ha når vi deler vårt eget budskap. Vi skal 
få lov til å nyte gleden av gode vennskap 
uten å tenke at de skal tjene en hensikt. 

Som coach og lederutvikler treffer jeg mange 
spennende mennesker. Samtidig som jeg trener 
disse til å bli gode på relasjoner, jobber jeg 
stadig med å selv være nysgjerrig i møte med 
andre. Prinsippene og verktøyene fra coachen-
de kommunikasjon er gull verdt når vi bygger 
relasjoner; Ha tro på den andre, aktiv lytting 
og åpne spørsmål. Trener du på coaching - blir 
du samtidig en bedre relasjonsbygger. Det er 
bakgrunnen for mitt engasjement i Coaching 
Academy – Filadelfias egen coachingskole.

Gud har skapt oss i sitt bilde. Da bør vi 
se på andre mennesker som ressurssterke 
og kreative. Det gjelder ikke bare deg og 
meg, men også hun litt små-rare på jobb 
og han som irriterer deg ved å himle med 
øynene når du snakker. Hvis du sliter med 
å se gullet i et medmenneske har jeg et tips: 
be til Gud om å få se den andre med Hans 
øyne. Evner du å virkelig se potensialet i 
mennesker? Lytte til hva de har å si? Være 
nysgjerrig, i stedet for å foreslå en løsning? 
Stille gode spørsmål? I så fall tror jeg du 
kommer langt i å bygge gode relasjoner.

Vi lever i en verden med kontinuerlig påvirk-
ning – og de fleste mennesker har opparbei-
det seg et filter som stopper salgsbudskap. 
Når du har en god relasjon til noen og 
forteller din personlige historie, ærlig og 
usminket, så kommer du gjennom filte-
ret. Slik kan evangeliet deles og tas imot.

De fleste mennesker kommer til tro gjennom relasjoner.* Da er det vesentlig 
at vi som kristne har evnen til å bygge gode relasjoner. 
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og pappa tenkte på det.

Så du satt foreldrene dine på sporet av 
at de skulle dra dit?
 
- Ja, jeg var 12 år og på bønnenatt 
på ‘Liv og Vekst’ (sommerfestival for 
Misjonskirken i Norge), mest fordi det 
var gøy å være lenge oppe. Så kom det en 
mann der og fortale om Colombia, og jeg 
begynte bare å gråte og var så beveget. 
Jeg gikk til mamma i campingvogna 
og sa at vi måtte dra til Colombia, og 
ho bare: «Ja, kansje ikke riktig ennå.» 

Siri ler.

- Det jeg ikke visste, var at mamma og 
pappa hadde bodd i Treungen i 12-13 år 
og hadde den «Kjære Gud, skal vi flytte 
igjen-følelsen.» De var mange steder og 
sjekket ut, blant annet i Rauland, hvor 
det var hester og basseng og fint: men 
jeg var en ordentlig sur tenåring: «Nei, 
vi skal til Colombia.» 
Mamma og pappa var veldig aktive, 
med gode jobber og alt, så det var ikke 
lett for de å ta en avgjørelse. Så ble de 
oppringt av Misjonsforbundet sentralt 
en dag og ble utfordret til å reise til 
Colombia og ta litt ansvar der. 
Pappa kom inn i stua og var helt flat i 
fjeset, dumpa ned i stolen og 
sa det til oss, og da begynte vi 
alle å gråte. Så sa mamma, det 
har ho blitt kjent for senere, for 
ho hadde fire barn, barnebarn 
og svigerbarn: «Ja, hva skulle 
hindre oss i det?»  

Foreldrene sa ja til to år i ut-
gangspunktet, men de ble til de 
var pensjonister. Siri ble der i to 
år, og flyttet tilbake til Norge 
og startet rett på videregående.  

Senere har hun besøkt Colombia mange 
ganger og landet har preget henne og 
familien veldig mye.  
Jeg lurer på hvordan hun kom til tro, 
men Siri har inget minne om at det ikke 
har vært alvor rundt troen noen gang, 
og kan ikke definere et øyeblikk hvor 
hun tok et aktivt valg om å tro på Jesus.
 
-Det er litt viktig for meg faktisk, for 
da jeg var ungdom så drømte jeg alltid 
om at jeg kunne fortelle om at jeg var 
i rennesteinen, eller jeg var langt nede 
eller borte fra Gud. Men mitt vitnesbyrd 
er at jeg ikke har vært der.  

Hun har gått master i teologi, men 
mangler selve masteroppgaven. - Kanskje 
den kommer i 2021, 
sier hun og ler godt.  

Hva er forskjellen på akademiske Siri, 
og Siri som forkynner? 

-Jeg er ivrig, det har du sett! Jeg blir 
fort engasjert. Men jeg er en grubler. 
Og plagsomt mye tenkete til tider – også 
er jeg fryktelig glad i å lese. Jeg er ikke 
den beste til å være stille og søke Gud, 
men jeg passer alltid på å ha noe åndelig 
lesestoff tilgjengelig, og det gjør mye 
med meg. Ofte er det enten eller, at man 

skal være kun i akademia eller  

bare være opptatt av ånd og kraft, men 
jeg mener det blir ordentlig gøy hvis det 
er begge deler.  

Du er trebarnsmor og har reist rundt 
i 20 år, hvordan får dere kabalen til å 
gå opp hjemme? 

-Først og fremst er jeg lokal pastor nå. 
Det er lettere å kombinere det enn å 
være omreisende forkynner på heltid. 
Men to ganger har jeg vært skikkelig 
nede for telling. En gang da jeg var 
tredve, og en gang nå for to siden. Jeg 
ble langtidssykemeldt, var sliten og ned-
kjørt. Det var dels fordi jeg hadde mye 
å gjøre, og dels på grunn av tankekjør. 
Jeg blir like sliten av det jeg tenker om 
det jeg gjør, som det jeg gjør. Det tror 
jeg gjelder mange mennesker.  

- Så tror jeg at uansett hvilken jobb 
man har, så handler det om en kabal. 
Det gjelder ikke bare for pastorer. Men 
samtidig er det en utfordring å få til, for 
ofte treffer man frivillige på ettermiddag 
og kveldstid når man jobber i kirke. Jeg 
prøver å være streng på hvor mange 
kvelder jeg er ute - også er jeg heldig, 
for jeg har bare tre minutters gange til 
kirken. Veldig ofte går jeg hjem fra jobb 
når ungene drar fra skolen, så jeg er 
hjemme når de kommer hjem, og spiser 
makaroni eller hva det nå enn er med de, 
før jeg går ut igjen. Jeg flekser litt der 
jeg kan, også har jeg fri hver mandag 
da. Og etter den siste smellen, så har 
jeg vært nazi på den mandagsfrien! Da 
lager jeg middag til familien, og nå er 
ungene alltid klare for noe godt etter 
skolen, for det får de ikke av meg på 
søndager, for å si det sånn!

Siri sier det med et smil. 

- Det er på ingen måte perfekt, men 

“Jeg blir 
like sliten 
av det jeg 
tenker om 
det jeg gjør, 
som det jeg 
gjør.”

Siri heiser opp buksa som er nyinnkjøpt 
for anledningen, klager på at den skal 
hun aldri bruke igjen, mens hun legger 
ut om hvordan det hun nettopp gjorde 
og sa mens hun talte, er nettopp det 
du ikke skal gjøre og si, mens du taler.  

Hun er booket inn for å tale på UTVID- 
konferansen vår, hvor beskrivelsen sier 
«vi tror at når hjertene våre utvides, 
utvides våre perspektiver og kirken blir 
utvidet». Men Siri starter fredagskvel-
den kontrastfylt med å si at vi burde 
utvide hvilesonene våre. Ikke akkurat 
det man venter seg av åpningstalen på 
en konferanse. Men Siri Iversen er ikke 
helt som andre pastorer. 

Siri, nå kommer du nettopp fra siste 
kveldsmøte her på UTVID-konferansen 
- hva føler du nå? 

Siri bryter ut i et latterbrøl. - Hva jeg 
føler nå, vi starter der ja! Nei, jeg føler 

at jeg akkurat har født. Jeg har gått og 
båret på denne konferansen i de siste to 
ukene, og lenger enn det også, så det er 
en forløsning. Jeg har gitt, det jeg har 
fått – en blanding av lykke og rus, og 
litt utlada.  
                                         
Er det ofte slik etter du har talt? 

Ja, egentlig, men jeg er pastor og taler 
jevnlig, så jeg er jo vant til det. Men det 
føles nok litt slik hver gang - som en 
utladning, noe man kjenner på som et 
budskap, og så føler man det ekstra når 
det er konferanse. Man er gjest og dere 

har bygd opp, og lada opp til dette - og 
«you better deliver» liksom. 
Siri er født i ei lita bygd  i Telemark 
som heter Treungen. Hun og foreldrene 
flyttet til Colombia da Siri var 13 år, 
da foreldrene ble misjonærer for første 
gang. Søsknene hennes ble hjemme, da 
Siri er attpåklatt, som hun sier.

Så du var den eneste av barna som ble 
med, hvordan opplevdes det? 

- Det er en helt egen fortelling om Guds 
ledelse og nåde, men jeg begynte faktisk 
å prate om Colombia lenge før mamma 

Den ivrige grubleren
Siri Iversen har plantet en kirke, vært pastor og forkynner i over 
tjue år og gått på veggen to ganger i løpet av sitt 43-årige liv. 
Nå tar hun mandagsfrien sin på høyeste alvor, men sier allikevel 
ja til et portrettintervju lørdag kveld på Filadelfiakonferansen, 
rett etter at hun har talt to ganger og hatt to seminarer i løpet 
av 24 timer. Hvem er denne sammensatte pastoren med det 
høye energinivået? 

Av Kjetil Bergerud Larssen
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jeg å grine for pappa. Jeg skulle søke 
Gud, men jeg bare gråt fordi jeg savnet 
pappa. Når vi blir stille, så kommer det 
som er inni oss opp. Og det måtte det 
jo, og jeg er veldig takknemlig for de 
dagene nå. Det du ikke gjør noe med, 
gjør noe med deg, var det jeg erfarte. 

Siri forteller også om en undervisning 
på programmet hun ble så provosert 
av, men som ble en stor lærdom for 
henne i ettertid. 

- En dame snakket om at vi må ta imot 
livet som en gave. Og jeg ble så sint, 
så gretten. Hva med de som er født i 
narkorus i Colombia, liksom, du kan 
ikke si det til de, du kan ikke si sånt! 
Men jeg skjønte at jeg selv har tatt imot 
livet mitt som en oppgave, og på ingen 
måte som en gave. Mitt liv var som et 
prosjekt som skulle løses, en oppgave 
som skulle leveres. Og for mitt tilfelle 
var den oppgaven å vinne verden for 
Kristus, helst i min egen levetid. Og 
her er vi forskjellige; noen trenger et 
spark bak for å komme i gang, men 
jeg trengte å ta til meg dette - og det 
tror jeg flere trenger. Å hvile er en til-
litserklæring til Gud, galaksene spinner 
greit rundt uten meg, liksom. Forskerne 
sier at vi er travlere enn noen gang, og 
sosialantropologene er spent på hva 
historikerne vil skrive om oss om 100 
år. Vi er i et sånt hamsterhjul og løper 
rundt som forvirra vegglus. Og hvis vi 
stopper opp, så klarer vi å se vårt eget liv 
litt utenfra. Og jeg må gjøre meg noen 

fordypningsavtaler for å klare det, og 
det tror jeg er lurt å gjøre uansett om 
du er kristen eller ikke. 

Vi utsettes for flere mediebudskap i dag 
enn noen gang før, og undersøkelser 
viser blant annet at i løpet av et minutt 
i 2018 ble det utført nesten 4 millioner 
Google-søk og delt 50.000 bilder på 
Instagram. Hvordan kan vi høre fra 
Gud i denne støyen?

- Det er så massivt, det er så sinnsykt. 
Skjermen spiser oss, og hva gjør det med 
mine øyne å se på en skjerm, kontra å 
lese bok? Jeg er typen som abonnerer 
på papiravis, og jeg ønsker å lese bok. 
Men mange ganger når jeg er trøtt, og 
tenker at jeg burde ha tatt en halvtime 
på øyet og tenkt langsomme tanker - 
så tar jeg heller en episode på Netflix. 
Det irriterer meg. For hundre år siden 
så hadde de ikke de valgene, de hadde 
bibelen og en omreisende predikant. Vi 
kan ikke utkonkurrere Disney og alt det 
andre i dag liksom, men stillheten er så 
viktig. Det er en nerve der som vi trenger.  

Du snakket også i talen din om å utvide 
tillitten vår til Gud, men hvordan ser 
det ut i praksis? 

Siri tenker lenge.  

- Det var et lett spørsmål, sier hun og 
ler ironisk. - Jeg har jobba forferdelig 
mye med det, men… 

“Jeg tror tro er nettopp 
dette, at dette jeg har 

tatt min tilflukt i, det 
holder. “

jeg tror ikke det er noe verre enn an-
dre har det, og hvertfall ikke de med 
lederstillinger.  

Kjenner du nå igjen en vegg i livet ditt, 
om du skulle holde på å treffe den?
 
Siri ler litt:  - Jeg burde gjort det forrige 
gang. Jeg veit ikke hvor mye jeg har 
undervist om det å leve i balanse og 
leve sunt, lest bøker og forsket på dette 
området - dette kunne jeg liksom! Men 
så døde pappa brått i en stygg, fæl kreft. 
Det tok to måneder fra de oppdaget 
den, til han døde. Han var en bauta i 

livet mitt, veldig tett på alle oss barna, 
så det var skikkelig vanskelig.

«Hadde han i det minste blitt drept av 
mafiaen i Colombia!» sa jeg til mannen 
min. Da hadde han liksom dødd med 
støvlene på, men han bare visna hen. 
Det var så usigelig trist. Også har jeg 
hørt så mye om dødsøyeblikk som er 
så vakre, og de reiste hjem til Jesus og 
håp og alt. Men for meg var det bare 

brutalt. Jeg hadde 
ingen gode gudsnær-
vær-opplevelser, noe 
håp eller noe som 
hjalp noenting. Det 
har kommet i etter-
kant. Det har plussa 
på mange ting i min 
teologi, som jeg ikke 
har rukket å reflek-
tere over, fordi livet 
tok meg og jeg var 

så opptatt.  

Siri har en facinerende kobling mellom 
alvor, og en frimodig humor og selvironi. 
Men det har ikke alltid vært sånn. Hun 
har bestandig hatt et forhold til å si noe 
fra en talerstol, men det tok tid før hun 
skjønte at hun var           
en grubler også.  

- Jeg havnet i en forventning og en form 
om at det var evangelist jeg var, men jeg 
ser på meg selv mer som en forkynner. 
En som også er glad i de lange tankene, 
de gode diskusjonene, og ikke minst 

bøker og lesestoff. Jeg har blitt mer og 
mer introvert. Jeg er utadvendt, men 
introvert. Jeg trenger alenetiden - jeg 
elsker å være alene! Jeg trenger det for 
å lade batteriene mine, også er det gøy, 
fordi jeg er gift med en mann som er 
ekstrem ekstrovert, og som helst er med 
folk hele tiden, og han erter meg og sier: 
«Jeg skal bygge ei bu til deg i hagen, så 
kan du sidde der med bøgan dine.» Så 
grublingen har nok kommet etterhvert. 
Siri ler igjen, latteren sitter løst.

Tilbake til UTVID-tematikken. Du 
startet åpningstalen din med å si at 
vi trenger å utvide hvilesonene våre, 
hvorfor er det så viktig da? 

- Hvor skal jeg begynne? Jeg snakker 
jo til meg selv, det er ikke bare ånden 
som har hvisket til meg, det er også 
egne erfaringer. 
Hun forteller om deltagelsen sin på et 
fordypningsprogram Misjonskirken ar-
rangerte, hvor du kunne søke om du var 
over 40 år og pastor. Deltakerne møttes 
på faste frekvenser på avsidesliggende 
steder, for å være alene, gå de dype 
rundene med seg selv og hverandre, og 
«vrenge sjela», som Siri beskriver det.

-Det skjer noe når vi stopper opp. Min 
motivasjon for dette programmet var: 
«Jesus, jeg vil se mer av deg.» For jeg 
synes han var blitt så utydelig for meg.  
Og det som skjedde med meg i tre dager 
på Lia gård (retreatsted red.amn.) var 
at hver gang jeg ble stille, så begynte 

“Vi sammenligner 
ofte våre dårligste 
sider med andres 
beste.”
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Jeg husker paradokset: Jeg var bibel-
skolestudent i Sør-Afrika men også 
freelance-journalist. Under en tur nord-
over til Zambia i 1996, intervjuet jeg 
Norges chargé d´affaires i Lusaka, som 
med triste øyne kunne fortelle at Nor-
ge den gang måtte holde tilbake 150 
millioner kroner i bistand på grunn av 
økt korrupsjon. Det var kort tid etter at 
President Frederic Chiluba med brask 
og bram hadde dedikert landet sitt til 
Gud på landets største stadion. 
Den unge bibelskolestudenten, som had-
de håpet å se Guds rikes vekst i Afrika, 
måtte la seg informere av journalisten i 
seg selv og finne måter å leve med kre-

vende paradokser og skuffelser. Det som 
kunne se fantastisk ut i en reportasje i et 
misjonsblad, hadde en krevende bakside 
jeg også måtte forholde meg til. Selv om 
store deler av befolkningen i Zambia 
kalte seg kristne, slet landet altså med 
enorme korrupsjonsutfordringer.

Våre egne bakgårder
Men vi trenger ikke dra til Afrika for 
å finne paradokser vi må forholde oss 
til. I våre norske frimenigheter har vi 
også våre bakgårder. De består neppe i 
korrupsjonsskandaler i 100-millioner-
sklassen. Likefullt: bak sceneteppene og 
lyskasterne og røykmaskinene lekker vi 

som aldri før. Noen undersøkelser viser 
at vi mister så mange som 70% av våre 
menighetsbarn. Barna Research sine 
siste tall fra USA viser 64%. I mangel 
på norske tall kan vi, basert på kulturell 
likhet, anta at situasjonen er noenlunde 
lik her hjemme.

Skal vi utvide og nå flere fremover, sier 
det seg selv at det vil være lurt å prøve 
å tette lekkasjene! Fra næringslivet vet 
vi at det er lettere å holde på gamle 
kunder enn å vinne nye. Menighet er 
ikke bedrift, og medlemmer er ikke 
kunder, men en viss overføringsverdi 
vil det likevel være. Selv om vi neppe 

Dypere for å bli bredere
Skal vi kunne bære flere eller nå videre, krever det at vi også må være villig til å gå dypere.

Av Hermund Haaland

Ny tenkepause.  

- Jeg burde sagt noe om det i talen, 
men jeg tror nesten det er et under. En 
kombinasjon av et under og et valg. 
For meg så bunnet tillittskrisen til Gud 
ut i klassikere som det ondes problem 
- alt det vonde i verden kontra en god 
og mektig Gud. For meg så ble det å 
jobbe teologisk viktig for å gjenvinne 
tillitten. Jeg måtte jobbe. Jeg har prata 
med så mange bibellærere og hatt så 
mange samtaler, og jeg har jobba med 
bibelsynet mitt. Spurt og reflektert, og 
rett og slett jobbet med teologien.  

Siri forteller om en misjonær som jobbet 
i Colombia og var blant noen indiane-
re, som skulle oversette Bibelen til de, 
men så hadde de ikke noe ord for tro. 
- De bodde i høye hytter på påler, og sov 
i hengekøyer oppå hverandre, gjerne ti 
stykker i høyden - og da sa de at det å 
tro er å hvile med sin fulle tyngde og 
vite at det holder. Skal du sove i den 
øverste køya, da må du hvile med din 
fulle tyngde, eller så ligger du som en 
buestreng hele natta. Jeg tror tro er 
nettopp dette, at dette jeg har tatt min 
tilflukt i, det holder. 

Dagens unge blir blant annet kalt for 
generasjon prestasjon, og mange men-
nesker er kanskje for harde med seg 
selv. Hvilke tips har du til den yngre 
generasjon? 

-Jeg tror nåden er så mye mer. Og som 
Andreas (Hegertun) siterte Paulus på 
i sin tale på konferansen: «Ved Guds 
nåde er jeg det jeg er.» Det er noe utrolig 
sterkt ved dette, det er ikke noe blaut 
eller dvaskt. Det gjelder hele spekteret 
av livet. Så lurer jeg på noen ganger, 
er vi virkelig ærlige? Later vi som vi er 
frommere enn vi er? Noen ganger når 

jeg har pressa litt på, og spurt når folk 
leste bibelen sist, så er det skrekkelig 
lenge siden. Poenget mitt er ikke å ta 
noen, men hvis vi later som, så overfører 
vi en standard som vi ikke lever opp til 
selv engang. Og da må vi jo rive det ned, 
så folk slipper å leve opp til idealer som 
ikke fins i virkeligheten.  

Siri er engasjert nå.

-Akkurat det å kjenne på sammenlig-
ningens forbannelse, den er like reell 
uansett hvilket ståsted du har. Vi sam-
menligner ofte våre dårligste sider med 
andres beste, og det er ikke noe veldig 
nytt det - men det å tro at Gud har 
skapt meg med en sammensetning av 
personlighet, nådegaver og drive som 
er annerledes enn andre, er viktig. For 
i min ungdomstid så var fromhet det 
store, man skulle ikke synes, og man 
skulle helst være i bakgrunnen. Og jeg 
hadde jo den dragningen mot scenen 
sant! Og en venninne jeg hadde, hun 
bakte kaker og var from, men ville 
egentlig være mer som meg, og jeg som 
henne. Og når man holder på sånn, så 
blir det jo veldig slitsomt. 

Hva er kuren mot dette da? 

-Jeg tror jeg må kunne komme dit at 
jeg kan si: «Jeg tror Gud har gitt meg 
noen evner til å snakke til andre folk, 
og det skal jeg foredle og bli kanongod 
på.» Jeg har veldig troa på ærlig snakk, 
men det er ikke så lett. Noen sa det at: 
«Ydmykhet er ikke å snakke ned seg selv, 
men å snakke mindre om seg selv,» sier 
hun og ler høyt igjen før hun avslutter:  

-Det var ikke så veldig bra svar kanskje, 
men det er det jeg har.          

“Det du ikke gjør 
noe med, gjør noe 
med deg, var det 
jeg erfarte.”
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Hermund Haaland er utviklingsleder 
i Tankesmien Skaperkraft og forfatter 

av boken  «Samfunnsbygger – kirken 

ut av isolasjon»

noen gang vil se alle bevart, gjør vi lurt 
i å lære av kunnskapen som nå kommer 
om menneskene bak disse skyggetallene.

Det samme Barna Research, som altså 
er et av de fremste kristne analysein-
stituttene i USA, gav i 2011 ut boken 
og rapporten «You lost me», basert på 
nærmere 2000 dybdeintervjuer over fire 
år med unge som nettopp var oppvokst 
i menighet men som i 20-årene ikke 
lenger tilhører det kristne fellesskapet. 
Manglende disippelgjøring, manglende 
kobling mellom generasjonene og man-
glende kobling mellom tro og arbeid ble 
avdekket som hovedårsakene til at de 
hadde valgt å gli bort.

Drevet av ønsket om å bidra nettopp til 
å se disse voldsomme lekkasjene tettet, 
lanserte Barna Research nå i september i 
år det som på sett og vis er oppfølgeren. 
Hvor «You lost me» så på årsakene til 
frafall, gir «Faith in exiles – 5 ways 
for a New Generation to Follow Jesus 
in Digital Babylon” oss sterkt håp og 
peker på mulige løsninger. Gjennom et 
større forskningsprosjekt kalt «Faith 
that Lasts» baserer de nå kunnskapen 
sin på over 48.000 respondenter. 

Nå har de analysert de 10% av menig-
hetsbarn som best integrerer etterfølgelsen 
av Jesus hele livet sitt. Spørsmålet er: Hva 
kan vi lære av dem – om bærekraftig 
disippelliv, når nettopp svak disippel-
gjøring synes å være en hovedårsak til 
at vi ikke ser flere bevart?

Dypere disippelskap
I en digitalisert virkelighet, hvor hver 
enkelt av oss presses til å skape oss selv 
– ja, faktisk «brande» eller merkevare 
oss selv – er summen av trekk vi kan la 
oss inspirere av, kall til å grave dypere 
heller enn å engasjere oss bredere. «Faith 
in exiles» lister opp fem praksiser vi 
kan trekke ut fra gruppen av unge men 
«bærekraftige» kristne i Barna Research 
sitt datamateriale. 

1. Intimitet med Jesus må erfares og leves. 

2. I en kompleks og angstfylt tid, må 
vi utvikle vår kulturelle forståelse slik 
at vi forstår våre omgivelser. 

3. Når isolasjon og mangel på tillit er 
normen, må vi forme meningsfulle og 
intergenerasjonelle relasjoner. 

4. For å skape dypde og motivere en 
ambesiøs generasjon, må vi få en ny 
forståelse av «kallet» og styrke koblingen 
mellom tro og arbeid.

5. Vi må utfordres til motkulturell misjon 
(som i oppdrag) for å legge lokk på vår 
tids rettighetstenkning og selvsentrering.

«Kirken har respondert på identitets-
presset fra vår kultur ved å tilby en 
«Jesus-merkevareopplevelse» heller enn 
å fasilitere en transformerende erfaring 
hvor unge finner sin identitet i personen 
Jesus og hans verk», skriver forfatterne 
David Kinnaman og Mark Matlock. 

Deres analyse er at å sørge for kirke-
deltakelse ikke er nok. Unge må i større 
grad enn før disippelgjøres én for én. 
Samtidig skjer ikke disippelgjøringen 
først og fremst med en podcast i øret. 
Den skjer i relasjon. 

Den fantastiske nyheten med dette er at 
hver og en av oss som er eldre enn noen 
andre (det gjelder jo de fleste) behøves 
for å tette skottene. Det er et kall til 
hver og en av oss til større overgivelse 
til Mesteren – og hverandre, slik at 
vi sammen kan grave dypere – for å 
bære videre. 

Til sist – og kanskje ikke uventet: «Faith 
in Exiles» anbefales på det varmeste. 
I motsetning til ekte disippelskap, er 
boken å få tak i gjennom et raskt søk 
på google – kun et tastetrykk unna!

Hei Lene Mari, når startet du i 
Filadelfiakirken? 

Det var i 2015, da gikk jeg et år i St. 
Olavs gate (Sentrum nå), før jeg ble med 
i Grünerløkka da det startet opp, og nå 
går jeg fast i Filadelifakirken Majorstuen.

Har du bakgrunn fra pinsekirke eller 
har du annen kirkebakgrunn?

Nei, ikke noe kirkebakgrunn, og jeg var 
ikke kristen i oppveksten heller.

Hvordan kom du til tro? 

Jeg ble introdusert for evangeliet gjennom 
en ungdomsorganisasjon som heter Yo-
ung Life. Det var en lang prosess, hvor 
jeg var med på samlinger de hadde, hvor 
vi delte liv og de fortalte meg om Jesus 
og hva han hadde gjort for oss. Etter 
mye frem og tilbake så forsto jeg at Jesus 
ikke bare var for de, eller for noen få, 
men for meg og for alle. Men jeg måtte 
ta et valg, tro på det og leve for det selv. 
Så i andre klasse på videregående tok 
jeg et valg om å følge Jesus. 

Du er i tjeneste på Majorstuen, hva 
gjør du der? 

Jeg er med som møtevert og har vært 
det siden jeg begynte å gå der.

Hvorfor er du møtevert?

Jeg lengter etter å være lik Jesus, og jeg 
tror Han var den ultimate tjener. For 
meg handler det mye om hvor jeg kan 
putte mine gaver, og mine egenskaper 

- så fikk jeg veldig ro for at en gave jeg 
har er å tjene og det å være vertskap. 
Jeg bare elsker å stå i døråpningen og 
ønske folk velkommen! At folk skal 
føle seg velkomne, sett og satt pris på. 
Det å føle at her hører du hjemme, her 
er det en plass til deg. 

Medarbeideren
Lene Mari 

Førlie Nygaard
Fra Stavanger
23 år gammel

Radiograf i Aleris
Bodd 4 år i Oslo

Av Kjetil Bergerud Larssen

Førjulsdager med
• forberedelser   • kos   • samtaler

fantastisk danskinspirert mat

20.– 21. november
- med mulighet for ankomst tirsdag 19. 

Gjester:
Per Arne Dahl

Frøydis Grorud 
Trude Kristin Klæboe

Påmelding: Sole Gjestegård   e-post: post@solegjestegard.no   tlf : 32 15 04 00
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Men Kjell Arne (51) er hjemme i Filadel-
fiakirken, klar for nok en Alpha-kveld 
som en av gruppelederne. Historien han 
forteller om sitt liv og sin tro er sterk, 
nesten utrolig.

Kjell Arne kommer fra Rømskog i Indre 
Østfold. Her vokste han opp i et kristent 
hjem med bedehuset som en stabil del av 
oppveksten. Han har ikke en spesiell dato 
der han bestemte seg for å følge Jesus. 
Den stille og rolige gutten, som var snill, 
men følsom som barn, har alltid vært 
en kristen. Han følte seg muligens litt 
utenfor, han var yngst i vennegjengen, 
og bodde litt utenfor grenda. Med sin 
forsiktige framtoning tillot han seg nok 
å bli tråkket på som barn. Han lærte 
seg at det var best å holde en lav profil, 
og har ingen antydning til spisse albuer.

Skogen har vært Kjell Arnes liv.  
Kjell Arne har jobbet med skogsmaskiner 
i 23 år. For åtte år siden gikk han over 
til manuell skogsdrift som vaktmester 
og alt-mulig-mann på en gård. Her 

retter han opp spor etter skogsmaski-
ner, grøfter, og vedlikeholder husene 
på eiendommen. Det blir også mye 
vedlikehold på sin egen eiendom. Ellers 
driver han jakt, selv om elgbestanden har 
gått kraftig ned på grunn av ulvebestan-
den. Rømskog er en del av ulvesonen i 
Østfold, og en ulvefamilie skal ha mye 
elg, noe som gjør at Kjell Arne opplever 
det som stusselig å jakte på så lite elg 
som han kan gjøre nå. Men han jakter 
rådyr også. Ellers lar vi ulvedebatten 
ligge her innenfor Ring 1...

Selv om Kjell Arne var et følsomt barn, 
hadde han lite kontakt med følelsene 
sine. Det var i det hele tatt ikke mye 
rom for følelser, klemmer og kropps-
kontakt i hans oppvekst. Så skjedde det 
noe som et barn ikke skal utsettes for.

Seksuelle overgrep. -Jeg ble utsatt 
for seksuelle overgrep fra jeg var i 
sju-åtteårsalderen til jeg var 16-17 år 
gammel. Vi var flere som ble utsatt for 
dette, og vi visste om hverandre, men 

alt ble fortiet, og jeg tror ikke det var 
noen voksne som visste noen ting. Først 
mange år senere, da vi selv var blitt 
foreldre, skjønte vi at dette ikke kunne 
holdes skjult lenger. Vi kontaktet presten 
og sosialtjenesten, mannen meldte seg 
selv, og det ble rettsoppgjør og dom 
10 – 15 år etter at overgrepene hadde 
skjedd, forteller Kjell Arne.

Selv om Kjell Arne følte at han had-
de gjort seg ferdig med dette mørke 
og vonde kapittelet i sitt liv, har han 
de siste årene tenkt mye på hvorfor 
han ble et så lett offer for overgriper, 
og hvorfor han har tatt så lite plass.

Hvem har Gud skapt meg som? 
-For fire år siden opplevde jeg en krise, 
og ble oppmerksom på at jeg egentlig 
hadde stengt av for alt som fantes av 
følelser i livet mitt. Jeg hadde troen 
min, men den fantes bare i hodet. Nå 
opplevde jeg for første gang at Jesus 
flyttet fra hodet til hjertet mitt, og det 
ble viktig for meg å finne ut hvem Gud 

Skammen måtte vike for Guds 
kjærlighet og nåde

Av Jan-Erik Oppedal

Han framstår nesten med gutteaktig sjarm, Kjell Arne Bergquist, der han 
sitter i Barratt kaffebar og er klar for å fortelle sin tros- og livshistorie. 
Mannen, som har levd hele sitt liv i Indre Østfolds dype skoger, er som 
et fremmedelement her; han er ingen lattedrikkende hipster, akkurat.
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hjemme, og var kasserer. Da han skulle 
legge fram regnskapet på årsmøtet, så 
han forsamlingen som i en tåke, og han 
slet seg gjennom framleggelsen.

-Jeg følte meg klønete i offentlige sam-
menhenger, men her har gruppeleder-
rollen i Alpha betydd mye. Her ble jeg 
sett, fikk gode tilbakemeldinger, og 
Alphalederne her i Filadelfia har blitt 
som en mor og far for meg, forteller 
Kjell Arne.

Selv om han har fått mange tilbakemel-
dinger på at han betyr mye for mange 
her, opplever han fortsatt at han kommer 
hit mest for sin egen del. Kjell Arne 
klarer ikke helt å slippe tanken på at 
den personen han egentlig tror han er, 
skal innhente ham. Han betrakter den 
personen han får tilbakemeldinger om 
at han nå er, fortsatt litt fra utsiden.

Han er åpen for å gjøre noe med ar-
beidssituasjonen sin. Men typisk ham, 
er han opptatt av at han ikke må sette 
arbeidsgiveren sin i en knipe. Han drar 
litt på det når vi snakker om at han må 
sette seg selv først i en slik situasjon, men 
er ikke helt uenig heller. Men en mann 
på 51 som har vært i skauen hele sitt 
liv, uten noen form for utdanning, har 
jo begrensede arbeidsmuligheter. Men 
sin gamle jobb å kjøre skogsmaskin i 
et lag, den behersker han i hvert fall.

-Det er faktisk jeg som har kjempet 
kampen for dem når det gjelder å få 
et organisert arbeidsliv med lønn og 
arbeidsvilkår slik at de både kan leve 
et familieliv og forsørge en familie. I 
forbindelse med overgrepene, der vi var 
flere ofre, stod jeg opp for en av dem 
en gang på en måte som betydde mye 
for ham, jeg så det bare ikke selv. Kona 
mi reagerte på mine vegne da denne 
overgrepssaken kom opp, men også 

der satte jeg grenser for overgriper når 
det gjaldt å beskytte meg selv og barna 
mine etter at dom og fengselsstraff var 
sonet. Jeg har fått mye hjelp til å sortere 
hva som er hva i livet mitt. Når sjele-
sørgeren min sier at jeg framstår som 
en som har autoritet, stemmer ikke det 
helt med min egen opplevelse av meg 
selv, men disse eksemplene viser jo at 
det er riktig likevel, sier Kjell Arne.

Tar tak i situasjoner. Kjell Arne 
Bergquist sin historie viser hvor lett 
det er å bli sittende med skammen som 
blir påført deg gjennom andres skyld. 
Men gjennom god sjelesorg har han fått 
hjelp til å sortere, og firebarnsfaren fra 

Rømskog framstår i dag som en mann 
som ikke er unnvikende, begynner å 
få en naturlig selvhevdelse og tar tak 
i situasjoner og relasjoner på en måte 
som gjør at det ikke blir ubalanse i 
hans disfavør. 

-Turene til Oslo og Filadelfiakirken 
har vært en svært viktig del av denne 
prosessen for min del. Øvelseskjørin-
gen med min eldste datter ble gjerne 
lagt til søndager, og turen gikk hit til 
gudstjenester, smiler den trauste skogs-
arbeideren fra Rømskog.   

 

hadde skapt meg til hvis jeg ikke hadde 
hatt alle disse sårene. Hvem kunne jeg 
faktisk ha vært, og ville det være mulig 
at jeg kunne bli dette mennesket? Et 
helt liv i skauen blir på mange måter 
et ensomt liv, der fokuset ofte dreiet 
seg om skyld og skam. Påførte sår i 
barndommen, overgrep og relasjoner til 
barndomsvenner lå tett oppå hverandre, 
forteller Kjell Arne.

Han ble oppfordret til å finne en ak-
tivitet der han måtte forholde seg til 
andre mennesker. Small-talk har ikke 
vært Kjell Arne sin greie, og å holde 
øyekontakt med folk han snakker med, 
har vært vanskelig. Dessuten måtte han 
jobbe med å ta mer plass, han kunne 
ikke lenger være usynlig i sosiale møter.

-Jeg ba mye, og begynte å høre på pod-
caster med kristen forkynnelse, og byttet 
etter hvert ut krim og P4 med kristen 
forkynnelse. Etter at Andreas Hegertun 
hadde besøkt bygda mi, hørte jeg på 
podcastene her fra Filadelfiakirken, og 
brukte dem både til å bearbeide mine 
egne følelser, og å finne ut nye ting. 
Dette førte til at jeg ble interessert i 
hjemmesiden til Filadelfiakirken, der 
jeg oppdaget Alpha-kursene. Jeg for-
stod at dette var noe for meg, og siden 
kurset startet med en middag, skjønte 
jeg at jeg måtte utfordre meg selv, jeg 
som var så isolert i hjembygda. Jeg 
kjente også at innholdet i kurset ville 
engasjere meg, jeg hadde jo tross alt 
alltid kjent meg hjemme i kirker og 
bedehus, selv om jeg ikke kjente noen 
andre. Jeg var imidlertid for sent ute til 
å få med meg det kurset jeg hadde sett 
på, men dro inn på den siste kurskvel-
den, som var åpen for alle og som også 
hadde middag, smiler Kjell Arne lunt.

Fikk kjenne Guds betingelsesløse 
kjærlighet og nåde. 
Pastor Siri (Novak Øen, red. amn) 
pratet med de nye, og i samtalen med 
henne fikk Kjell Arne satt ord på noen 
av de tankene han hadde tenkt på det 
siste året, og han opplevde at det var 
til stor hjelp for ham. 

-Jeg var nå blitt veldig innstilt på at jeg 
måtte ta tak i alle sårene mine, sjelesør-
geren min hjemme hadde sagt at han 
trodde at Gud kunne gjenopprette det 
som var ødelagt. Alpha innfridde på alle 
måter, og jeg fikk virkelig kjenne Guds 
betingelsesløse kjærlighet og nåde. Jeg 
hadde aldri sett for meg at jeg skulle åpne 
meg på kurset og fortelle min historie, 
det var absolutt ikke derfor jeg kom. Jeg 
fikk mange gode tilbakemeldinger, og jeg 
fikk høre at jeg var en person som jeg 
absolutt ikke hadde sett selv. Grensen 
ble imidlertid nådd da jeg ble spurt om 
å være leder på neste kurs. Svaret ble et 
meget bestemt nei, forteller Kjell Arne.

Selv om Kjell Arne avviste denne mu-
ligheten, visste han allerede at det var 
Alpha som var Guds plan med livet hans 
akkurat nå. Han ringte tilbake og bekla-
get sin bryske avvisning, og selv om han 
ikke hadde alle svar, og ikke følte seg så 
veldig trygg heller, endte det med at han 
ble en av lederne på neste Alpha-kurs.

-Det er godt å få være en del av dette 
fellesskapet. Jeg har stor takknem-
lighet til Gud for det han har gjort i 
mitt liv, og for de personene Han har 
sendt i mitt liv for å gjøre det me-
ningsfylt, sier en ydmyk Alpha-leder.
 
Åpen for å endre på ting. 
Det var ikke uten grunn Kjell Arne 
var så kontant i sin avvisning av å bli 
leder i Alpha. Han har i noen år sittet i 
styret i misjonsforeningen på bedehuset 

-Siden sårene i livet mitt kommer fra min egen bygd, har jeg skjønt at den 
viktigste jobben må jeg gjøre hjemme. Jeg tar stadig litt mer plass i hjem-
bygda mi. Men det blir nedturer innimellom. Det har vært en stor på-
kjenning for meg å få kontakt med følelsene mine igjen. Det har samtidig 
gjort meg bevisst på at det ikke er bra for meg å ha en arbeidssituasjon 
der jeg her helt alene hele tiden. Derfor er disse onsdagene i Filadelfia så 
gode for meg, forteller Kjell Arne Bergquist.
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Hvordan har du opplevd at kirken 
ble utvidet? 

“At kirken vokser så fort som den 
gjør opplever jeg som positivt. Det 
viser at Jesus er levende i dag og at 
mennesker innser det og velger det 

livet. Det bekrefter på en måte at jeg 
ikke er helt på villspor.”

Awin Khalili Holm

Vi ønsker å utvide 
våre hjerter, og 
vi tror at når det 
skjer, vil også 
perspektivene 
våre – og kirken 
utvides

Hvordan har du opplevd at kirken 
ble utvidet? 

Det er en stor glede, men også et stort 
ansvar at mennesker ønsker å gi seg 
til et voksende storfellesskap som 
Filadelfiakirken har fått lov til å være.
Jeg tror det hjelper oss til å se utover 
og ikke bli så selvsentrerte. Det ligger 
mye godt i endringsarbeid, men fritt 
fra smerter er det heller ikke.”

Anita Stensrud

Hvordan har du opplevd at kirken 
ble utvidet? 

”I relasjon med Jesus har jeg opplevd at 
Hans hjertesaker, i større og større grad, 
har utvidet og tatt bolig i mitt eget hjerte. 
 Da blir ikke lenger et liv for han bare 
en haug med bibelske prinsipper, men 
et gjensvar på den enorme kjærligheten 
vi først er blitt elsket med.”

Sverre Reiten Finnbakk

FOTO: FilaKreativ / Thomas Kjøndal

FOTO: FilaKreativ / Susann Amalie Drivdal

FOTO: FilaKreativ / Thomas Kjøndal

FOTO: FilaKreativ / Susann Amalie Drivdal

FOTO: FilaKreativ / Tonje Hodne

FOTO: FilaKreativ / Øyvind Ganesh Eknes

FOTO: FilaKreativ / Øyvind Ganesh Eknes
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Hvordan har du opplevd at kirken 
ble utvidet? 

”Betydningen av perspektiv er: «å se 
gjennom, å se tydelig». 
Nå som jeg har blitt en eldre mann 
og ser på mitt liv i retrospekt, ser jeg 
hvordan Jesus har fulgt meg gjennom 
et langt liv. Selv i den tiden hvor jeg i 
mange år snudde ryggen til Gud, var 
han med meg. Da jeg til slutt kom i stor 
nød, og alt så håpløst ut, ropte jeg på 
Jesus. Han sviktet ikke, men tok imot 
meg - og jeg fikk komme tilbake til Han. 
I dag kan jeg se hvordan Han har vært 
med meg hele veien. Gud kalte på meg 
hele tiden, og jeg vet at i dag ved Hans 
nåde, hører jeg Ham til.”

Arnold Solberg

FOTO: FilaKreativ / Thomas Kjøndal

FOTO: FilaKreativ / Tonje HodneFOTO: FilaKreativ / Tonje Hodne

FOTO: FilaKreativ / Tonje Hodne FOTO: FilaKreativ / Susann Amalie Drivdal

Intervju med Jan Ove Kjøndal i Agens, 
Kahoot-gründer Alf Inge Wang og 
Laila Robe Ludvigsen, manager til 
Herman Flesvig. Maria K. Kirste fra 
Skaperkraft ledet samtalen.

Filadelfiakirkens egen Øyvind 
Ganesh Eknes vant tidenes 

første MELT-stipend med sitt 
prosjekt;  ”Stories by Ganesh.”

FOTO: Filadelfia Bibelskole-Kreativ 

FOTO: FilaKreativ / Thomas Kjøndal
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Vil du annonsere i byposten.
Ta kontakt på 

byposten@filadelfia.no

FOTO: FilaKreativ / Thomas Kjøndal

FOTO: Filadelfia Bibelskole-Kreativ 

FOTO: Filadelfia Bibelskole-Kreativ FOTO: FilaKreativ / Thomas Kjøndal

Gode prater om kreativitet, 
og nye bekjentskaper.

Ingeborg Dybvig snakket om 
kreativ problemløsning. 

Tidlig krøkes en 
god mediekrok.

MELT vil samle, inspirere og utruste de som 
jobber med media og kommunikasjon til å 
dele Guds rike, der de er, med sine verktøy.
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Magne Tangen døde natt til søndag, 29. 
oktober. Med ham har en mangeårig 
menighetsleder, elsket forkynner og 
sjelesørger gått hjem til Herren.

Magne betjente flere menigheter som 
forkynner og forstander; Tabernaklet, 
Bergen; Filadelfia, Sarpsborg og Salem i 
Oslo, før han kom til oss i Filadelfiakir-
ken. Her var han i pastortjeneste i 16 år.
              
Magne hadde en sterk omsorgsside som 
kom til uttrykk både i forkynnelsen og 
i den personlige sjelesorgen. 
Som predikant hørte han med blant 
dem som har evnen til å gi folk åndelig 
mat. Han var grundig i sin undervisning, 
og med sin store kunnskap og innsikt i 
Guds ord, var det alltid trosstyrkende 
å sitte under Magnes talerstol. 
Dette har gjennom alle år hatt stor betyd-
ning for menigheter og enkeltpersoner.

Med sin åndelige innsikt, sine kloke råd 
og gode refleksjoner var Magne Tangen 
en svært god samtalepartner og kollega.

Alle som lærte Magne Tangen å kjenne 
opplevde hans gode vesen og lune humor. 
Mange har derfor gode og lyse minner, 
som vi vil ta godt vare på.

Magne har også vært engasjert i flere 
av bevegelsens fellestiltak. 
Spesielt har han hatt mye å gjøre med 
Heimemisjonen og Fredsbudet.
I flere år var Magne Tangen rektor på 
Filadelfia Bibelskole.

Kjære Karl-Inge, Kara, Carl Magnus, 
Sara Kristina og øvrig familie
Herren være med dere i sorgen og savnet.

Magne Tangen ble født 4.juli 
1931 i Stange, og ble i ung alder 
medlem av Betel, Vallset. 

I 1955, 24 år gammel, begynte 
han sin forkynnertjeneste i pinse-
bevegelsen. 

Magne giftet seg med 
Kari Mortensen og deres sønn 
Karl-Inge har sammen med sin 
kone Kara, barna Carl Magnus 
og Sara Kristina.

Kari Tangen døde for 10 år siden 
etter lengre tids sykdom, og de 
siste årene har også Magne vært 
plaget av sykdom.

Minneord
Av Tore Deila
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Johannes Wiik døde på formiddagen, 
torsdag 10. oktober. Da var Johannes 
på vei til T12 – formiddagstreff i 
Filadelfiakirken, menigheten hvor han 
hadde sitt åndelig hjem siden 1950. 
Johannes var en høyt aktet person, 
som var trofast i alt han gjorde, om det 
var hans lange etappe i tekstilfirmaet 
Doubloug i det yrkesaktive liv, i 
Filadelfiakirken med Heimemisjon og 
Fredsbudet, eller sammen med familie 
og venner. 

Johannes ble født 19. desember 1920 
på Langøy utenfor Kragerø. Noen år 
tidligere var hans far blitt kristen og den 
troen skulle prege Johannes barndom 
og liv. Johannes startet i familiens 
landhandel da han var 16 år, og tok 
handelsskole og diverse kurs ved siden 
av. I 1950 giftet han seg med Aslaug og 
etablerte seg i Oslo. Han begynte å jobbe 

hos Doubloug og jobbet der i 34 år til 
han gikk av med pensjon. Da jobbet 
han 10 år til som frivillig kontorleder 
i Filadelfiakirken. 

I Filadelifakirken var Johannes engasjert 
i mange ting. Han arbeidet med teltmøter 
og ble etter hvert leder for det, han jobbet 
med kollekt og var dørvakt i mange år og 
etter hvert leder for denne tjenesten også. 
Og han var ikke bare lokalt engasjert 
her i Oslo. Han ble selve bærebjelken 
i Heimemisjonen, arbeidet som støttet 
menigheter, evangelister og kristent 
arbeid i grisgrendte strøk i landet. I 
svært mange år sendte han ut bladet for 
misjonsbåten «Fredsbudet», der han også 
hadde ansvaret for regnskapet i over 40 
år. Oftest med et dikt av Aslaug på siste 
side. Johannes var også en periode eldste i 
Filadelfiakirken, han var bønneringsleder 
og engasjert i Senior-ringen. 

Han levde som en stille kraft Johannes. 
Han virket, mer enn han kanskje hørtes 
overalt. Han utrettet, stod på, trofast 
for kirke og fellesskap, men dypest sett 
gjorde han det for Gud. Den Gud som 
hadde reddet faren hans i 1917 og som 
han selv gjennom hele livet fikk tjene. 
Til han altså, nesten 99 år gammel, fikk 
reise, stille og fredelig.  

Minneord
Av redaksjonen
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JUBILANTER I OKTOBER
18 ÅR
04.10. Sara Madeleine Ekeberg Jensen
09.10. Eirin Netskar
10.10. Ida Marie Samuelsen
28.10. Marianne Strand
50 ÅR
01.10. Thor-Willy Nerstad
01.10. Karin Kvello
10.10. Katarina Westman
23.10. Harriet-Maria Sandaker
70 ÅR
26.10. Lisbeth Spondalen
75 ÅR
08.10. Else Marry Sorknes Bøhler
80 ÅR
09.10.Oddlaug Østby
26.10. Ellen Johanne Onsrud 
90 ÅR
27.10. Marie Husvik

JUBILANTER I NOVEMBER
18 ÅR
10.11. Subethan Ratnakumar
50 ÅR
15.11. Per Egil Grimstad
24.11. Elsa Habtay
60 ÅR
03.11. Gun Helen Opdahl
06.11. Inger Mirjam Brandtzæg

06.11. Jan Olav Jensen
70 ÅR
01.11. Nils-Petter Wiik
03.11. Rigmor Haugestad Kråkenes
05.11. Birgit Graff Smith
19.11. Kari Tonje Valle
75 ÅR
01.11. Bjørn Eivind Gamborg-Nielsen
01.11. Vigdis Elisabet Olsen
14.11. Per Hagen
17.11. Fred Thornæs  
25.11. Kari Edel Solberg
85 år
27.11. Mina Kristiane Johansen
90 år
17.11. Unni Haugen
95 år
13.11. Klara Westlie

JUBILANTER I DESEMBER
18 ÅR
06.12.Batiseba Rezene
13.12. Markus Pettersen
16.12. Adelina Lindi
20.12. Abikash Amalan
50 ÅR
16.12. Paul Strand
22.12. Nicole Ndulu Kimbwende
60 ÅR
05.12. Tserha Gebregiorgis

10.12. Ken Mederud
11.12. Morten Fagerli
22.12. Mette Johansson
70 ÅR
12.12. Odd Gransbråten Stjernvang
13.12. Anne Karine Myran
15.12. Rolf Akeren
16.12. Trond Melbye
24.12. Lillian Synnøve Mortensen
26.12. Magdalene Karoli
29.12. Bente-Kristin Vilbo Sørum
29.12. Karsten Harald Reitan
31.12. Oddny Thornæs 
75 ÅR
12.12. Berit Langmo
21.12. Asbjørn Løken
80 ÅR
29.12. Solveig Idsøe 
85 ÅR
28.12. Frank Oluf Johnson
95 ÅR
17.12. Berit Lillian Stenbolt
18.12. Signe Raassum

Takk

Tusen takk for gode ord og blomster 
til min 75-års dag.

Jorun Birkeli Bale

Det var totalt overraskende og veldig 
hyggelig med blomsten som jeg på 
70-årsdagen fikk levert på døren fra 
Filadelfiakirken. Tusen hjertens takk!

Aril Svartdahl

Tusen takk for flotte blomster, hyggelig 
hilsen og besøk på min 85-årsdag.

Tore Paulsen

Tusen takk for de fine blomstene jeg 
fikk på min 70-årsdag.

Sigrid Heiberg

Hjertelig takk for hyggelig hilsen på 
min 80-årsdag. 

Oddvar Hernes

Tusen takk for den fine gaven jeg fikk 
til min 70-årsdag.

Sissel (Lauvik) Dillerud

Hjertelig takk for de vakre blomstene 
til min 80-årsdag.

Egil Hesland

Tusen takk for den flotte bordkalenderen 
jeg fikk til 70-årsdagen.

Ellen Hov

Hjertelig takk for de gode ordene og 
de vakre blomstene jeg fikk til min 
fødselsdag.

Tove Lindtveit

Takk for hilsen til min 85-årsdag.
Evy Margrethe Johannessen

Tusen takk for gaven og fine ord til 
min 80-årsdag!

Per Telle

Tusen takk for nydelige blomster til 
min 90årsdag.

Aud Furulund

Takk for vakre blomster og gode ord 
jeg fikk til min fødselsdag.

Edle Gravdal

Tusen takk for hyggelig blomsterhilsen, 
og gode ord jeg fikk på min 75-årsdag.

Torhill Gamborg-Nielsen

Jubilanter

Hjem til Herren
Rut Eva Grønning
Magne Tangen
Kai-Henning Lyngroth Johansen
Tor Ludvig Tøsse
Johannes Wiik

Vil du ha Byposten tilsendt? Legg en 
lapp om dette i postkassen i vestibylen, 
eller bruk e-post: post@filadelfia.no
Oppdaterte nyheter finner du på vår 
nettside www.filadelfia.no

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

Våre sponsoreGå ikke glipp av:

Nye medlemmer hittil i år: 
18 personer (per 10.10.2019)

Oslofest er til for å utruste ungdom 
i Oslo og Akershus til å følge Jesus

8. NOVEMBER kl 18.00
THOMAS NETELAND 

TIRSDAG 29.NOVEMBER KL.11

Julemarked
21.NOVEMBER KL.11-16 
I  BARRATT KAFFEBAR

Hjemmebakte julekaker, lotteri kl.14.00,
 julepynt, julegaver og mye mer

Alt salg går til bygging av skoler i Manmad i India

Lite plass i skapet?

Brukt tar i mot pene klær
Bruksgjenstander - LP-plater 
 Leker - Møbler og interiør

Vi kommer gjerne og henter

DU FINNER LAGERET I P-KJELLEREN I ST. OLAVSGATE 28

Åpent lagersalg

24. november 2019 
kl. 12.30 - 18.00

26. november 
17.00 - 19.30

- en annerledes førjulsgudstjeneste.

Søndag 15. desember kl. 18.00 
i St. Olavs gate 24.

Sang og formidling av 
Birgitte Bergerud  & Rut-Elise Berg
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RETURADRESSE:
Filadelfiakirken 

P.B 6854 St. Olavsplass
0130 OSLO

Følg oss:
@filadelfiakirkenoslo

Følg oss:
Filadelfia Oslo

Få nyhetsmail
www.filadelfia.no

Del gjerne opplevelsen med andre

Én kirke - på flere steder


