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Vi mennesker kan bruke oppsikts-
vekkende mange år av vårt liv på å 
finne ut hvem vi er. Du ser aldri en 
hund gjøre det samme. En hund vet 
at den er en hund og hva en hund er. 
Det er ikke like rett frem for oss alltid.

Det gjennomsnittlige menneske har 
endel roller å fylle. Selv er jeg pappa, 
ektemann, bror, kollega i kirken, Uni-
ted-supporter og så videre. Men jeg er 
jo mer enn rollene mine. Det ligger noe 
dypere, nesten kleint å si, som definerer 
meg aller mest. Selv om jeg ikke alltid 
har det høyest oppe: Det er at jeg er en 

sønn, som er elsket og som noen gleder 
seg over. Jeg er heldig at foreldrene mine 
gjør disse to tingene. Men ikke bare de, 
også Gud elsker og gleder seg over meg, 
og kaller meg hans barn (Lukas 3, 22). 
Dette er nemlig de tre tingene han sier 
som en hilsen til Jesus da han startet sitt 
arbeid her på kloden, og som jeg tror 
han sier til alle som vil høre.

Og med dette utgangspunktet fra Gud, og 
gode folk rundt meg, tror jeg at jeg har et 
godt utgangspunkt for en trygg identitet. 
I dette nummeret har vi fokus på nettopp 
«Jeg er», og du vil på de påfølgende side-
ne finne gode tekster og interessante men-
nesker som kretser rundt disse to ordene.   

Hvem er du?
Av Kjetil B. Larssen
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Misjonsbefalingen 
har vært oppdraget

FRA ARKIVET: Etter 45 år som 
misjonærer i Kongo, reiser Unni og 
Werner Haugen høsten 1998 til Kongo, 
som et siste ledd i en tjeneste som har 
bestått av pionerarbeid på nye felter, 
menighetsplanting, kirkebygging, 
bibelskole og sosialt arbeid. De siste 
årene av sin tjeneste var de pionerer  
i millionbyen og hovedstaden Kinshasa. 
Deres visjon var å starte menigheter i 
alle de 24 bydelene i Kinshasa, og da 
de avsluttet sin tjeneste i 1999, var det 
etablert menigheter i 22 av bydelene. I 
dag, 20 år etter, har alle de nåværende 
32 bydelene levende CELPA menigheter. 
(menigheter etter norsk pinsemisjon).

Unni og Werner fortsatte sin tjeneste 
fra Norge ved å holde kontakt med 
sine venner i Kongo. Begge var aktive i 
bønnetjenesten i Filadelfiakirken og  
Bønn for Oslo frem til Werner døde i 
2003. Unni har fortsatt kontakt med 
sine bønnevenner, som jevnlig kommer 
på besøk og ber sammen med henne.

Bildet er tatt på Halfdan Kjerulfs plass, den 
lille parken i krysset mellom St. Olavsgate, 
Fredriks gate og Kristian Augusts gate 
høsten 1998, før avreise til Kongo.  

Av Anne Strandskogen

I løpet av en periode på ti år, arbeidet 
Unni på et manuskript om sitt liv som 
misjonær i Kongo. Datteren Torill har 
bearbeidet dette til en bok, som kom ut 
høsten 2019. Boken kan for interesserte 
bestilles på mail: un-hauge@online.no

Foto: Margareth M. de Lange.
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Den gode gjeteren
av Daniel Egeli

Illustrert av Ingvild Hjørnevik

Gjeteren var en av de mest kjente skik-
kelsene på Jesu tid. Den skotske teolo-
gen, Sir Georg Adam Smith, sa etter å 
ha reist i Palestina: «Når du møter en 
hyrde(gjeter) på et eller annet høyde-
drag, hvor hyenene hyler om natten, 
når du ser ham stå der uten å ha sovet, 
speidende utover landskapet, barket 
av vær og vind, og lener seg på sin 
stav, mens blikket hans streifer over 
sauene som er spredt omkring, mens 
hver enkelt av dem er fanget av hans 
vaktsomme øyne, da forstår du hvorfor 
Hyrden (Jesus) i Judea har fått en så 
framskutt plass i hans folks historie.»

Når jeg kjenner hvor fortvilet raskt jeg 
kan kjenne meg alene, eller fortapt i 
egne utfordringer, da er tanken på den 
trygge gjeteren som våker over meg 
en god tanke. Hvis dårlige valg eller 
prioriteringer fører meg til situasjoner, 
relasjoner eller steder jeg aldri burde 
ha vært, hvor godt hadde det vel ikke 
da vært hvis jeg hørte gjeterens trygge 
stemme i nærheten nevne navnet mitt?  
Han var en erfaren gjeter selv, David, da 
han skrev ordene: «Om jeg enn skulle 
vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke 
noe ondt. For du er med meg. Din kjepp 
og din stav, de trøster meg.» Salme 23.4
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Jeg vet ikke hvor du er i livet, kjære 
venn, som leser disse ordene. Men 
den gode gjeteren vet hvor du er i livet 
akkurat nå. Hans øyne våker over deg.
Gjeteren er ikke bare en som holder seg 
oppdatert om hvor du er. Men gjeteren 
er der sammen med deg i møte med livets 
trusler og farer. Og gjeteren er der for å 
lede deg til steder hvor du finner hvile, mat 
og drikke. For han har omsorg for deg.

For et par uker siden var jeg i en landsby i 
India. Det var kveld, men lyset og varmen 
fra et bål holdt mørket og kveldskulden 
litt unna. Jeg satt der og samtalte med 
to indiske venner. Uventet kom tre unge 
indere bort og spurte etter meg. I lyset 
fra bålet lyttet jeg til historiene deres. 
De var buddhister, men i studietiden 
dukket kristendom opp som pensum 
for de. Den ene av dem bestemte seg for 
å ikke bare lese en bok, men oppsøke 
en kristen. Valget falt på en gammel 
mann på misjonsstasjonen der vi var. 
De var snart flere studenter som kom 
og samtalte med denne mannen. Gjen-
nom samtalene ble en tro tent i hjertene 
deres, og nå var de ti unge menn som 
bar på en tro på Jesus i hjertet. Den 
gode gjeteren nådde disse unge budd-
histene gjennom en eldre kristen mann.

Den gode gjeteren elsker alle mennes-
ker like høyt, og vet hvor vi alle er. 
Jeg liker tanken på at alle vi som tror 
på ham også blir litt lik ham. At alle 
kristne er litt «gode gjetere» som våker 
over de menneskene som lever rundt 
dem. At Gud berører mennesker gjen-
nom hver enkelt etterfølger av Jesus.

«Om jeg enn skulle vandre 
i dødsskyggens dal, frykter 
jeg ikke noe ondt. For du 
er med meg. Din kjepp og 
din stav, de trøster meg. » 
Salme 23 

Det er mulig at du aldri har definert deg 
som en kristen. Eller er du en av dem som 
har noen erfaringer og valg i livet som har 
ført deg på distanse til både kirke og tro?
Men Den gode gjeteren har ikke mis-
tet en eneste av oss av syne. Kanskje 
har livets kamper ført oss til et mørkt 
sted? Et utrygt sted? Et vondt sted?
Men den gode gjeteren forlater flokken 
som beiter på et trygt sted for å finne 
oss, og løfter oss opp i sine evige og 
omsorgsfulle armer. Armene som er 
sterkere enn alle ondskapens krefter.

Jeg tenker at bildet av Den gode gjeteren 
står seg godt i år 2020, og bærer et like 
viktig budskap som for 2000 år siden! 
Kjære venn, hvil trygt under gjeterens 
våkende omsorg. Om du per i dag ikke 
definerer deg som en kristen så vit at du 
ikke av den grunn ikke sorterer under 
Hans omsorg. Det gjenstår bare at du 
tillater Ham å være din gode gjeter. Og 
alle dere som er etterfølgere av Jesus; 
vær gode gjetere i deres hverdag samtidig 
som dere hviler i Guds evige omsorg.
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I Det gamle testamentet er navn og 
identitet uoppløselig forbundet med 
hverandre. «Hva heter du?» er det samme 
som å spørre: «Hvem er du?» Abrahams, 
Isaks og Jakobs Gud har mange navn og 
titler, men særlig ett stikker seg ut. Det er 
navnet Gud identifiserer seg med i møte 
med Moses: «Jeg er» (2 Mos 3,13-15).

«Jeg er» (på hebraisk: JHWH) – hva er 
det for et navn? Gud er ikke et objekt, 
ikke en ting blant ting, men alle tings 
kilde og opprinnelse og mål. Fordi jøder 
fra tidlig av så på gudsnavnet som hellig 
og annerledes, var det et absolutt forbud 
mot å uttale det. Derfor leste man inn 
et erstatningsord i stedet, Adonai, som 
betyr «Herren». På hebraisk er Adonai 
en hemmelig referanse til det helligste 
gudsnavnet. Bibelselskapets nye overset-
telse synliggjør hyperlinken ved å skrive 
Herren med store bokstaver. «HERREN» 
er Adonai, som er – hysj! – JHWH.

Navnet til Israels Gud er ikke et ordinært 
egennavn, «Jeg er» er et aktivt verb. 
Når israelittene skulle sette ord på den 
virkeligheten de refererte til som «Gud», 
begynte de med verb: Gud skaper, Gud 
gir løfter, Gud befrir, Gud gir bud, Gud 

leder – Gud er et verb! Disse verbset-
ningene hører hovedsakelig hjemme 
i fortellingens sjanger. Hele 43 % av 
Bibelen består av fortellingsmateriale.

Israels nøkkelfortelling var – og er – 
historien om uttoget fra Egypt. Det er 
nettopp i denne sammenhengen Gud 
presenterer seg selv: «Jeg er HERREN 
din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut 
av slavehuset» (2 Mos 20,2). «Gud» 
blir her beskrevet i fortellingens form: 
«Jeg er HERREN din Gud, som [...] 
». Israels Gud er en Gud som identi-
fiserer seg selv i selve fortellingen om 
frigjøringen av Israelsfolket; forteller 
du om utvandringen fra Egypt, fortel-
ler du hvem Gud er og hva Gud gjør.

Hva er evangeliet? Svaret på spørsmålet 
er å finne i de tre evangeliene som ligner 
mest på hverandre, Matteus, Markus 
og Lukas, hvor Jesus utbryter: «Guds 
rike er kommet nær» (Matt 4,17; Mark 
1,15; Luk 10,9). Matteus bruker riktig 
nok ikke uttrykket «Guds rike», men 
synonymet «himmelriket». Det er ikke 
tilfeldig. Sannsynligvis skriver han til 
jødekristne, og med tanke på hva som 
er gjengitt ovenfor om gudsnavnet, er 

omskrivningen helt i tråd med forventet 
tradisjon. «Himmelriket er kommet 
nær», betyr noe slikt som at «Jeg er» 
endelig er blitt herre og konge, at Israels 
Gud har oppfylt løftene sine – i fortel-
lingen om Jesu liv, død og oppstandelse.

Hvis JHWH er ren og aktiv handling, hva 
skjer hvis dette verbet får kjøtt og blod, 
hud og hår? I begynnelsen av Johanne-
sevangeliet leser vi noen underlige og 
vidunderlige ord: «Ordet ble menneske 
og tok bolig iblant oss ... Ingen har noen 
gang sett Gud, men den enbårne, som 
er Gud, og som er i Fars favn, han har 
vist oss hvem han er» (Joh 1,14, 18).

Johannes skriver på andre siden av opp-
standelsen. Her i begynnelsen jukser han 
litt, hele plottet blir avslørt for leseren 
allerede i kapittel 1. Men selv om Jesus 
handler og taler som om han er JHWH, 
var den uatskillelige forbindelsen mellom 
Israels Gud og Jesus av Nasaret, skjult 
for disiplene. «Herre, vis oss Far, det er 
nok for oss», ba apostelen Filip. «Kjen-
ner du meg ikke?» svarte Jesus. «Den 
som har sett meg, har sett Far ... Far er 
i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg: 
Jeg er i Far og Far i meg» (Joh 14,8-11).

«Jeg er » 
Av Andreas Døvik

Illustrert av Line Wikstøl Fidjestøl
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I Johannes er det syv velkjente «Jeg 
er»-utsagn med predikat: Jesus er livets 
brød, verdens lys, porten, den gode 
gjeteren, oppstandelsen og livet, veien, 
sannheten og livet, det sanne vintre. 
Men det finnes også «Jeg er»-ord uten 
predikat, det vil si at setningen er abso-
lutt og står på egne bein, for eksempel: 
«Før Abraham, er jeg» (Joh 8,58).

Da Det gamle testamentets skrifter 
ble oversatt til gresk mellom 200-tal-
let og 100-tallet f.Kr., ble JHWH 
gjengitt som ego eimi i gresk språk-
drakt. Hva slags uttrykk bruker Jo-
hannes for Jesu «Jeg er»-utsagn? Jo, 
ego eimi. Det synes som forfatteren 
bygger bro mellom «Jeg er»-formlene 
og gudsåpenbaringen i 2 Mos 3,14.

Hva slags språk skal man bruke om et 
slikt menneske? Etter oppstandelsen var 
det umulig for de første Jesus-etterføl-
gerne å relatere til Israels Gud uten å 
referere til Jesus. Like utenkelig var det 
å forholde seg til Jesus uten å henvise til 
Israels Gud. Slik som Gud identifiserte 

seg selv i fortellingen om frigjøringen 
fra Egypt, avslører Gud sitt navn og sin 
identitet i Jesu liv, død og oppstandelse; 
forteller du om Jesus av Nasaret, for-
teller du hvem Gud er og hva Gud gjør.

Den brennende tornebusken er korset og 
graven. På samme måte som Gud ropte 
«Moses, Moses!» fra tornebusken, tilta-
ler den korsfestede og oppstandne Jesus 
Kristus oss ved navn i dag. Og slik som 
Moses ble kalt til å gå for å være med 
på Guds frigjøringsbevegelse i verden, 
slik inviterer Herren Jesus oss til å delta 
i det store prosjektet kalt «Guds rike».

Kirkens navn og identitet er «i Kristus». 
Vi er i «Jeg er», våre livsfortellinger 
hører hjemme i Guds store fortelling. 
Den danske biskopen Thomas Kingo 
setter ord på dette i en av sine salmer: 
«Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, / du 
min konge og min Gud, / at ei lyst, 
ei heller smerte, / deg formår å slette 
ut! / Denne innskrift på meg sett: / 
Jesus ut av Nasaret, / den korsfestede, 
min ære / og min salighet skal være».
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Jeg smiler
Fotoserie av Øyvind Ganesh Eknes
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Øyvind Ganesh Eknes ble adoptert fra 
India til Norge som barn. Akkurat nå 
er han på reise i sitt fødeland for å bli 
bedre kjent med kulturen, hjelpe til 
med misjons- og bistandsarbeid og ikke 
minst - møte mennesker og dokumen-
tere deres historier gjennom fotolinsen. 
Følg med på Øyvind sitt prosjekt i India 
via hans Instagram-konto @ganeshfoto.
 
Bildene på de neste sidene viser noen 
av personene Øyvind har møtt på sin 
reise så langt, og disse møtene starter 
som oftest med et smil.

FORRIGE SIDE: Gayatri fotografert under 
det årlige kamelmarkedet ”Puskhar Fair” 
som holdes i byen Pushkar i Rajasthan.

Portrett av meg fra Pushkar Fair. Slik ser det ofte ut 
når jeg er ute og fotograferer menneskene jeg møter. 
FOTO: Karoline Bastesen Dale
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Dette er Tushar. Han er en av guttene som bor på 
internatet i Manmad som støttes av Filadelfiakirken.



14



15

Balraj, fotografert i Pushkar.

Menigheten Bethel Church i Manmad har flere mindre 
kirker under seg. En av de er i en liten landsby i nærheten 
hvor jeg møtte Vaishali da vi var ute og gikk en tur. Hun 
var kledd i så utrolig fine og sterke farger.

”Mange av menneskene lever gjerne ikke 
et liv i stor velferd, men de finner glede 
i menneskene rundt seg og fellesskapet.  
Jeg tror vi nordmenn har mye å lære av 
de her” – Øyvind Ganesh Eknes.
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Sunder oppdaget jeg da jeg fotograferte Balraj, 
han stod i bakgrunnen og var nysgjerrig på hva 
som foregikk. Jeg synes han hadde interessante 
trekk og ville gjerne fotografere han også. Det 
viste seg at han var et naturtalent!

En annen smilende mann som het Sunder fikk jeg øye på 
da han satt og spilte sammen med noen andre, han kunne 

knapt sitte stille og var full av rytme og uttrykk.
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”Salme 1:1-3” Illustrasjon av Ingvild Hjørnevik
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  Salig er den som ikke følger lovløses råd, 
ikke går på synderes vei og ikke sitter i 

spotteres sete, men har sin glede i Herrens 
lov og grunner på hans lov dag og natt. 

Han er lik et tre plantet ved rennende vann. 
Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. 

Alt han gjør, skal lykkes.
Salme 1:1-3
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Hele livet har Marit Landrø blitt oppsøkt 
av mennesker som trenger å snakke om 
livet. Det er ikke vanskelig å forstå hvor-
for. Før jeg rekker å stille et eneste spørs-
mål ser hun på meg med et varmt blikk. 
– Så, hvem er du da, Ingrid? 

Jeg fristes til å legge ut om livets trivia-
liteter og mine innerste hemmeligheter. 
Benytte muligheten for en gratis samtale 
med Marit som har «svart belte» i sje-
lesorg. Men det får bli en annen gang.  

Vi sitter i et av Samtalesenterets rom i 
kjelleren i Filadelfiakirken hvor hun har 
sett menneskers liv bli forandret gjen-
nom samtale og nærvær.  – Vent litt. Jeg 
må bare få heisa meg litt opp, sier hun og 
henter to puter som legges pent på stolen. 

Marit forteller om dagsritualet hun 
gjennomfører hver dag: lese i zulubibe-
len, samt gå et par runder med staver 
rundt fotballbanen på Løren der hun bor.  
– Kroppen må jo ikke forfalle helt, 
men naturen seiler visst sin egen sjø, 
smiler den stilige 78-åringen med rød 

Kvinnen 
som banet vei  

Tekst: Ingrid Vatnar Eikje
Foto: Heidi Skullerud Linnes

leppestift og matchende lilla øredob-
ber, smykke og silkeskjerf. Rommet 
er enkelt. Det er vel slik det skal være 
i rom som skal romme livet. Vi hø-
rer bare klokka på veggen tikke. På 
bordet står sjelesorgens faste materiell: en 
boks med Kleenex og et enkelt stea-
rinlys. Jeg spør om vi bør tenne det.  
– Det spørs helt hva vi skal snakke 
om, smiler Marit, men tenner likevel lyset.   

Misjonærkallet 
Hvor Marit Landrø er fra avsløres på 
dialekten. Hun vokste opp i Trøndelag, 
i en liten bygd som den gang het Lens-
vika. Hele livet drømte hun om å bli 
misjonær. Da Marit etterhvert flyttet 
til Volda for å gå lærerskolen valgte 
hun å bli pinsevenn. Som 24-åring 
ble hun utsendt som misjonær av pin-
semenigheten i Volda til Swaziland.  
– Jeg tok med meg rubbel og bitt. Abso-
lutt alt jeg eide. Jeg planla å være misjo-
nær i Swaziland til min død, forteller hun.  

Marit hadde til sammen vært i borte 
i ni år fordelt på to perioder. Da hun 

skulle tilbake for en tredje periode fikk 
hun ikke helseattest grunnet en trope-
sykdom, og ble nektet å reise tilbake.  
– Jeg ventet og ventet. Denne tiden ut-
fordrende. Men etter hvert begynte jeg å 
tenke: kanskje Gud hadde andre planer 
for meg? Man er ikke nødt til å være i 
fronten for å gjøre noe for Gud. Hvis 
jeg kunne være i baktroppen og skyve 
på andre, så var det like viktig. Det fikk 
jeg bekreftelse på da jeg på den tiden 
startet “Bibel og misjon” på Hedmark-
toppen. Allerede fra det første kullet 
fikk jeg være med å sende to av elevene 
mine ut som misjonærer, sier hun stolt.
– Å leve for Gud er ikke et spørsmål om 
geografi. Det handler om å bruke de 
mulighetene vi har der vi er, legger hun til.  
 
Første kvinnelige pastor
Men Marit har ikke bare vært i «bak-
troppen». I 1994 ble hun pinsebeve-
gelsens første kvinnelige pastor. Hun 
gikk veien ingen før hadde gått.   

– Det ble mye styr, sier hun og illustrerer 
med fingrene hvor tjukk permen til slutt 
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Portrett

ble med brev og avisklipp fra den tiden. 
Hun sparte på alt. – Men jeg var klar 
for det. Jeg hadde egentlig ikke planlagt 
å bli pastor, men jeg var veldig bevisst 
på å være med å bane vei for kvinner 
i lederstilling. Jeg så det var bra jeg 
hadde levd noen år og tålte trykket. Jeg 
var ikke akkurat femogtyve, sier hun.  

Ansettelsen resulterte i det som hun 
selv beskriver som “mye bråk”. Det 
var mange som mente mye. Det var 
nytt og uvant at en kvinne skulle bli ho-
vedpastor i pinsekirken på Heimdal.  

Hva sa folk til deg?  
– Jeg vet ikke om jeg skal gjenta alt 
som ble sagt. Noen var glade, andre 
var fortvila og noen av lederne våre 
mente at jeg ikke hadde sjans i pin-
sebevegelsen. Men for meg ble det en 
bekreftelse på at tiden var inne og at 
det var riktig, sier Marit.  – De som 
var våre ledere på den tiden hadde et 
veldig fastlåst syn på tjenestefordeling i 
Guds rike. De var veldig oppriktige i sin 
overbevisning om at lederstillinger var 
forbeholdt menn. Og de var jo sjøl menn.  

”Dette handlet ikke bare om 
frigjøring for kvinner til å kunne 
lede, men det handlet like mye om 
frigjøring for menn fra å slippe å 
gjøre det de ikke var utrustet til.”
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Men når Gud kaller mennesker, tar han 
utgangspunkt i hva slags utrustning han 
har gitt, både kvinner og menn, sier hun. 

Hun tar en pause. Tenker seg om. 
– Dette handlet ikke bare om frigjø-
ring for kvinner til å kunne lede, men 
det handlet like mye om frigjøring 
for menn fra å slippe å gjøre det de 
ikke var utrustet til, klargjør hun. 
– Vi hadde menn blant oss som gjorde 
ting i kraft av at de var menn, men man-
glet utrustningen. Kanskje var det kona 
hjemme som hadde utrustningen. Det 
blir tungvint med velutrustede kvinner 
som leder gjennom menn, forteller hun.  

Hva slags samtaler hadde du med kvinner 
på den tiden?  – Det rørte seg mye sorg 
blant dem. Mye tristhet. De var bare 
feil kjønn, liksom. Det umuliggjorde å 
bruke og unytte den utrustningen som 
Gud hadde gitt de. Det var ikke bruk 
for dem, fordi de var kvinner. Jeg så 
sorgen over det umulige. Sorgen over å 
se behovene og ikke kunne innfri, eller 
gjøre noe med dem. Det resulterer i en 
fortvilet hjelpeløshet, sier hun. 

Marit tar ingen ære selv, det er merk-
bart. Hun gjorde det som måtte til. 
Etter dette året begynte det å røre seg i 
pinsebevegelsen. Hun er svært stolt over 
å tilhøre en menighet i dag som i stor 
grad har bidratt til å frigjøre kvinner til 
tjeneste.  –  Gjennom grundig bibelstudi-
um begynte det å skje ting. Vi har noen 
markante ledere her i kirka som ikke 
setter sin prestisje i at “jeg har alltid ment 
...”. De var ærlige og redelige nok til å gå 
én runde til. Og denne gangen kom de 
frem til et annet resultat, smiler hun lurt.  

– I januar var det valg av tre nye med-
lemmer i eldsterådet i Filadelfiakir-
ken. Og rådet ble bedt om å komme 
fram, og du måtte nesten ha lupe for 
å se de to kvinnene som var der i en 
hær av menn. Så det var på tide at vi 
fikk tre nye flotte kvinner. De ble ikke 
valgt inn fordi de var kvinner, men 
fordi de er hvem de er, påpeker hun.  

Opplever du at vi i likestillingens land 
glemmer at menn og kvinner er for-
skjellige?  – Ja, vi er jo forskjellige! Og 
det skal vi ta høyde for. Det tristeste 
jeg ser er kvinner som prøver å være 
menn. Da har vi forsømt noe av vårt 
kallsoppdrag. Da prøver vi å være noen 
vi ikke er. Jeg har heller aldri vært noen 
tilhenger av kvoteregulering. For hvis 
jeg ikke har andre kvalifikasjoner enn 
at jeg er kvinne, da får du la værr! sier 
hun på bestemt trøndersk.  

Snakke sant om livet
Selv om Marit alltid har erfart at mennes-
ker oppsøker henne for samtale, hadde 
hun ikke før i voksen alder skaffet seg 
utdannelsen og kompetansen hun trengte 
i sjelesorg. – I takt med at etterspørse-
len økte, var jeg redd for å ende opp 
som kronisk kvakksalver, uten å ha de 
nødvendige kvalifikasjonene for å kunne 
drive med sjelesorg og veiledning, ler hun. 

– Etter at jeg var på Modum Bad og 
fikk den kompetansen jeg trengte, ble 
jeg spurt om å starte et veilednings- 
og sjelesorgarbeid rettet mot våre 
egne ledere i pinsebevegelsen i Norge, 
som på den tiden bare var menn. Det 
var jo litt rart at de ba meg om det.

Hvorfor ble du spurt om det?
– Jeg tror det var fordi de visste at 
jeg var brukbar, sier hun og trekker 
på smilebåndet.  – Jeg merket at folk 
hadde veldig lite erfaring i det å snak-
ke sant om eget liv. Da blir det mye å 
forsvare når man ikke kan innse eller 
innrømme, men heller forklarer og 
forsvarer. Det blir så tungvint! Jeg 
hadde enormt masse seminar om det 
å snakke sant om eget liv, sier Marit.  

Hvordan gjør man det?
– Øv deg på å si “det var dumt, det 
kunne jeg spart meg for,” i motsetning 
til å svare på hvorfor du sa det, og hvor-
for du gjorde det du gjorde. Det trenger 
ikke være høytidelige ord som “Jeg har 
syndet”, men enkle ord som “det kunne 
jeg spart meg for”, legger 78-åringen til.  
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Marit sitter i dag mest i lukkede rom 
med enkeltmennesker. Hun forteller 
om forvandlede mennesker som har 
funnet en brukbar vei å gå for sitt liv.  
– Ja, sammenlignet med tiden som pastor 
er dette virkelig baktroppen. Men alle 
tjenester i Guds rike er like viktige. Jeg 
møter mennesker som trenger håp og mot 
til å gå videre. Mot til å møte seg selv, 
og til å snakke sant om livet, sier hun.  

Men hva er håp i håpløsheten?  
Det avhenger av hvem det gjelder. Som 
kristen sjelesørger er det viktig for 
meg å poengtere Gudsnærværet. For 
mennesker som ikke har den dimen-
sjonen i livet sitt, tror jeg et nærvær av 
et annet menneske kan ha betydning. 
Det er ikke alltid den fortvilte ønsker 
det nærværet. Men det må være et 
tilbud. For det er alltid håp, sier Marit.  

Har du kjent på håpløshet selv?  
– Jeg skiller mellom å kjenne på at det 
ikke er håp og det å kjenne på håpløs-
het. Jeg har kjent på håpløshet i møte 
med en tøff kreftdiagnose for tjueni 
år siden. Jeg måtte se i øynene at livet 
kanskje ble kortere enn jeg hadde tenkt. 
På den tiden syntes jeg at jeg hadde 
veldig mye å leve for. Jeg måtte ha en 
runde med meg selv og min teologi. For 
jeg har hele livet sunget så vakkert om 
himmelen. Men plutselig var himmelen 
en veldig nær mulighet. Da tenkte jeg: 
Jeg tror på himmelen og et liv etter 
døden, men jeg vil helst leve. Og fordi 
jeg helst ville leve så opplevdes det vel-
dig håpløst, men jeg hadde et håp om 
å bli frisk, og det ble jeg, smiler hun.  
 
Du er nesten 80 år, men bruker ikke 
akkurat tiden på stranda på Grand 
Canaria, sier jeg. – Nei, du, der har 
jeg aldri vært! Og jeg har ikke akkurat 
behov for det heller, slår hun fast med 
glimt i øyet. 

Marit har et langt liv bak seg. Hun 
har farget omgivelsene der hun har 
vært, som misjonær, lærer, sykehusprest 
og sjelesørger. Foruten en nesten full 
kalender er det én ting som får Marit 
Landrø nesten til å vippe av stolen. 
 
– Det viktigste vi gjør er å heie på 
neste generasjon. De skal bli sett, hørt 
og heiet på. Vi skal ikke skryte bare 
for å skryte. Det må være oppriktig, 
ellers er det ikke vits. Og med denne 
oppfordringen går vi hver til vårt. Den 
lille svarte almanakken hennes viser at 
neste avtale er rett rundt hjørnet, og 
jeg tenker i mitt stille sinn: for ei dame. 
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Jeg er ...

Line Wikstøl Fidjestøl
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ILLUSTRASJON: Line Wikstøl Fidjestøl. FOTO: Karina Onsrud.



27

Første gang vi møter denne verden er vi 
små og uskydige. Små krabater i en stor 
verden. Vi oppdager, vokser og lærer. Alt 
er spennende, ingenting er umulig. Fan-
tasien er grenseløs, og alt skal utforskes. 
Så blir vi større. Vi blir ofte satt, etablert 
og standarisert. Vi snakker om A4-liv, 
stakittgjerder, stasjonsvogner og hunder.

Å tenke divergent vil si å generere krea-
tive idéer ved å utforske mange mulige 
løsninger på et scenario. Barn er de 
råeste i verden på dette. En undersøkelse 
i boken 'Breakpoint and Beyond', av 
Peter Deeley, hvor man testet divergente 

evner - viste at 98 % av barnehagebarn 
ble ansett som genier på denne tenk-
ningen. Når man testet det samme på 
barna da de var blitt tenåringer, ble 
kun 10 % ansett som genier. Denne 
evnen svekkes videre når vi vokser. 
Gjennom livet, gjennom skole og jobb 
-  og gjennom årene. Vi tenker mindre 
divergent, mindre kreativt. Vi følger 
flere maler, fasiter og forventninger.

Jesus snakker om å vende om å bli som et 
barn for å komme inn i Guds rike. Steve 
Jobs, den gang CEO i Apple Computers 
og Pixar Animation Studios oppfordret 

Stay foolish
Drep ikke gutten i mannen, sier pappa bestandig 
når vi barna beskylder han for å være barnslig.  
Det kan høres ut som en unnskyldning for å tulle, 

men jeg tror det er mer et livsprinsipp. 

Av Kjetil B. Larssen

Stanford-elever til å 'stay hungry, stay 
foolish’, på deres graduasjonsdag i 
2005. En god venn av meg har et øn-
ske om å leve livet mer som på film.

Hva om vi gjorde det disse tre over her 
prater om? Hva om vi holdt barnet i oss 
levende? Det å være sulten på livet og 
å være barnslig - jeg tror det er er livs-
viktig. Barn er nysgjerrige, lekne, sultne 
og utforskende. Jeg tror disse geniene 
kan lære oss voksne dumminger noe.

Så, drep ikke barnet i deg - eller i andre 
personer. Kanskje livet blir gøyere?
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Jesus er virksom
Fra tid til annen hører jeg mennesker fortelle at det hadde vært enklere 
å tro dersom Gud hadde virket på jorden, slik han gjorde på Jesu tid.

Av Magnus Killingland

I Oslo anno 2020 står man i fare for å 
konkludere med at Jesus ikke er virksom. 
I en hektisk tid hvor selvrealisering, 
karriere og teknologi står i sentrum, 
kan det virke som om Jesus har tatt et 
skritt tilbake. Man kan få følelsen av 
at helbredelser og undere ikke lenger 
finner sted slik som på apostlenes tid. 

Men kan det tenkes vi ser etter Jesus på 
feil plass? I evangeliene finner vi fort et 
mønster over hvem Jesus oppsøker. Gang 
på gang ser Jesus mennesker ingen andre 
ser, han besøker de ingen andre besøker 
og gir håp til de håpløse. Også i Oslo 
oppsøker Jesus slike mennesker. Det ser 
jeg selv ukentlig på Evangeliesenterets

Kontaktsenter i Hausmannsgate. Ved 
første øyekast kan området rundt 
Evangeliesenteret virke gudsforlatt.  
I Brugata finner man hjemløse, rusavhen-
gige og tiggere. Mange med personlige 
historier om overgrep, psykisk sykdom 
og foreldre som forlot dem. Det er van-
skelig å gå gjennom denne gaten uten

Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo deler ut mat til flere hundre personer hver uke, og er Oslos største matutdeling.  FOTO: Thomas Kjøndal
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å føle seg hjelpeløs og overveldet 
av nøden disse menneskene lever i.
På Evangeliesenterets Kontaktsenter 
ser jeg hvordan Jesus tar et oppgjør 
med denne urettferdigheten. Tre gan-
ger i uken går frivillige ut i gatene 
og inviterer alle type mennesker inn i 
Evangeliesenterets lokaler. Her møtes de 
av omsorgsfulle mennesker som deler ut 
mat, og forkynner at det ennå er håp. 
Mange av de frivillige har selv opplevd 
hvordan det er å leve i rus, og brenner 
for å formidle at Jesus er løsningen.

Før jeg startet som frivillig på Evangelie-
senteret så jeg sjeldent helbredelser. Nå 
har jeg fått se for korte bein som vokser 
ut, rygger som leges og mennesker som 
får et livsforvandlende møte med Jesus. 
Ukentlig velger mennesker å dra på Evan-
geliesenterets rehabiliteringssenteret for 
å starte et nytt liv. Etter gudstjenestene 
ligger det ofte igjen dammer av tårer 
på gulvet. Aldri har jeg sett Jesus så 
virksom som på Evangeliesenteret.

”Jeg opplever at det 
bare er en myte at Jesus 
ikke lenger viser seg 
slik han gjorde i det nye 
testamentet.”

En av historiene som har gjort mest 
inntrykk på meg ble fortalt av en 21 
år gammel mann, like gammel som 
meg selv. Til tross for sin unge alder 
levde han som rusavhengig i 9 år. Han 
ble kastet ut av foreldrene sine som 11 
åring, drev med kriminalitet og endte 
opp i fengsel. Nå har han møtt Jesus, 
vitner på Evangeliesenteret og synger 
lovsanger av full hals. Denne historien 
viser at mennesker fortsatt blir radikalt 
forvandlet i møte med Guds godhet.

Jeg opplever at det bare er en myte 
at Jesus ikke lenger viser seg slik han 
gjorde i det nye testamentet. Jesus har 
aldri sluttet å elske mennesker, og Hans 
rike fører frem i Oslo selv i 2020. Etter 
å ha lest vers som «Det er ikke de friske 
som trenger lege, men de syke» (Matt.
9:12) og «Jeg er ikke kommet for å kalle 
rettferdige, men syndere» (Matt. 9:13) 
burde det ikke være noen overraskelse 
at Jesus viser seg mest blant de som har 
minst. At Han lyser sterkest i mørket.

Magnus Killingland er leder for Oslo KrFU og frivillig 
på Evangeliesenteret. FOTO:  Simen Sørhaug
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Min bønn for Oslo

Vi er Oslo. Min bønn er at vi ser inn i 
øynene til de vi møter. At vi gir hver-
andre rom til å leve hele liv. Er rause 
med folk. At vi ser det vakre i hverda-
gens oppturer og nedturer og inviterer 
andre med i det. Da tror jeg Oslo blir 
litt mindre ensom og litt mer fargerik.

Kristina Dirdal

Illustrasjon av Ruth Eline Iversen
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Kjære Oslo! 
Min bønn for deg er at vi alle skal få 
øyne som SER det GUD ser. Våre naboer, 
venner, vår familie, og alle brødre og 
søstre som Gud har velsignet oss med.

Konrad Lunde
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Majorstuen
Sentrum

Lillestrøm

Enebakk
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Filadelfiakirken er én kirke på flere steder. 
Vi har gudstjenester i Lillestrøm, på 
Majorstua, i Enebakk og i Oslo sentrum. 
Selv om vi er flere steder, er vi altså den 
samme kirken, med samme visjon og det 
samme lederskapet. 

Pinsebevegelsen i Norge består av mer enn 
340 lokale kirker over hele landet. Hver 
enkelt menighet er autonom og registrert 
som et selvstendig kirkesamfunn, velger 
styre (menighets- eller eldsteråd) og bærer 
ansvaret for hele sin virksomhet. Det er 
også et lederråd som leder og representerer 
pinsebevegelsen i Norge på nasjonalt nivå. 
Dette rådet har en rådgivende funksjon 
overfor lokalmenighetene.

Filadelfiakirkens 
oppbygging

Av Kjetil B. Larssen

Et eldsteråd er ikke nødvendigvis de 
eldste personene i kirken, men et styre 
satt sammen av ulike medlemmer i kirken 
som på mange måter fungerer som et styre 
i en bedrift.De har oppfølging og tilsyn 
med ledelsen i kirken (ofte pastoren, eller 
pastorteamet) og ansvar for kirkens teologi. 

I Filadelfiakirken har vi et eldsteråd 
bestående av seksten kvinner og menn. 
Eldsterådet har valgt vårt forstanderteam 
(forstander er fra gammelt av den ledende 
pastoren i større kirker) som består av 
tre personer. Sammen med et rådgivende 
lederteam setter forstanderteam agenda 
og gjør den operative ledelsen av kirken.
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Hva betyr kirke for deg? 
Kirken betyr Gudstjenester, men mer enn 
det. Det betyr også gode relasjoner. Dette 
fellesskapet hjelper meg å holde retningen 
og utvikle troen på og livet med Jesus. 
 
Hvilke forventinger har du til å gå inn 
i tjenesten i eldsterådet?
For å være helt ærlig, tror jeg det blir kre-
vende. Jeg må ut av komfortsonen, men 
utenfor komfortsonen tvinges man også 
til å finne gode refleksjoner og løsninger. 
Jeg liker utfordringer fordi det kommer 
mye godt ut av det. Så vet jeg også at 
jeg møter dyktige folk i eldsterådet som 
jeg kan lære av. Det ser jeg fram til.

Trude arbeider i dag som «Enhetsleder 
institusjon» i Nittedal kommune. Det 
vil si leder for kommunens to sykehjem, 
budsjett, personal og fagansvar for 
150 årsverk. Hun er utdannet syke-
pleier med spesialisering i geriatri, og 
har arbeidet i ulike stillinger innenfor 
eldreomsorg og offentlig sektor i 20 år. 
Trude har hatt oppvekst, ungdomstid 
og voksenliv i Filadelfiakirken her i  
St. Olavsgt, og vært aktiv i ungdomsar-
beid, lovsangs- og forbedertjeneste.

Hva betyr Jesus for deg? 
Når alt annet røyner på, når det skjer 
litt for mye på jobb, hjemme og andre 
arenaer, så har jeg en jeg kan koble meg 
på. Jesus gir meg trygghet og er grunn-
muren i livet mitt. Troen fyller meg med 
en grunnleggende takknemlighet som 
gir ro. Mye annet i livet handler om å 
prestere. Det gjør det ikke med troen.

Trude Hande Hjelset
41 år. Gift med Tor.
Tre barn på 16, 14 og 12.

De nye medlemmene
 i eldsterådet
På menighetsmøtet 21. januar ble det valgt inn 
tre nye kandidater til eldstreådet. Disse er Trude 
Hande Hjelset, Hege Martinsen og Ingunn E. Ulfsten.
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Ingunn E. Ulfsten
51 år. Gift med Terje. 
To voksne barn.

Ingunn arbeider i dag som daglig leder 
av Lederrådet for Pinsebevegelsen i 
Norge og var inntil årsskiftet daglig 
leder av PBU – Pinsebevegelsens Barne 
og Ungdoms utvalg. Hun er utdannet 
journalist, gjort videre utdannelser 
innenfor kommunikasjon, og er i av-
slutningen av et Mastergrads studie 
om Ledelse. Ingunn har vært politisk 
aktiv både på lokalt – fylkes og nasjo-
nalt nivå. Arbeidserfaringen strekker 
seg fra kirke, næringsliv, organisasjo-
ner og politikk, både operasjonelt og 
på styrenivå. Ingunn har vært og er 
aktiv i Filadelfiakirken Lillestrøm og 
har deltatt i oppbyggingen av denne.

Hege Martinsen
44 år. Gift med Eivind. 
To barn på 14 og 11.

Hege arbeider i dag som undervisningsin-
spektør ved Kolbotn skole. Hun er 
utdannet lærer og arbeidet i skoleverket 
i en årrekke, men har også vært innom 
organisasjonen Menneskeverd som un-
dervisningskonsulent og administrativ 
leder i 8 år. Har akkurat avsluttet et 
Mastergradsstudie ved UiO i Utdannings-
ledelse. Hege har vært aktiv i kirkeliv 
hele sitt voksne liv, men kom som familie 
til Filadelfiakirken i 2010. Har siden 
vært engasjert i barnekirken og andre 
tjenestefelleskap, samt småfelleskap.

Hva betyr Jesus for deg? 
En nær relasjon med Jesus betyr alt for 
meg i en travel hverdag. Der henter jeg 
styrke og kraft, får råd – og finner hvile 
og korreksjon.

Hva betyr kirke for deg?
Vi er ikke skapt til å bære troen og livet 
alene, men i et fellesskap. Kirke er for 
meg et av disse essensielle fellesskapene, 
der jeg kan få komme med hele livet 
mitt - og samtidig være med å bidra.

Hvilke forventinger har du til å gå inn 
i tjenesten i eldsterådet?
Da vi begynte i Filadelfiakirken kjente 
vi på en sterk hjemmefølelse og at noe 
falt på plass. Min forventning er at jeg 
kan få være med på å legge til rette for 
at andre kan oppleve noe lignende.

Hva betyr Jesus for deg? 
Han er jeg glad i både som venn og 
som Herre.

Hva betyr kirke for deg? 
Det er et lite mysterium. Hvilke andre 
fellesskap er så livskraftige og bære-
kraftige på tvers av tid og landegrenser? 

Hvilke forventinger har du til å gå inn 
i tjenesten i eldsterådet?
Det er stort og litt overveldende, men 
jeg gleder meg over muligheten til å 
bidra i dette tjenestefellesskapet med 
den jeg er og det jeg har fått.
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Det var noe med denne turen.

Det var noe med luktene. Av den rød-
brune jordens støv, av møkk i mørke 
kroker og av alt som lukter mer når 
det blir varmt. Av svetten, enten den 
piplet ut fra fryktens innerste rom el-
ler dampet opp fra hardt arbeid. Av 
dovne løvers kjøttånde, av regnsvart 
gjørme og fuktig savanne. Av korrup-
sjonens gule betennelse, av diesel, av 
olje, av myggspray og Antibac. Men 
også av gjestfrihetens friske duft og 
av kaffe på planetens ypperste nivå.
Det var noe med smakene. Av skiver 
med Nutella servert fra panseret på en 
LandCruiser. Av hjemmelaget samosa på 
vei fra by til bygd. Av hønsekjøtt med 
trassig motstand mot hvert tygg. Av ris 
og mer ris, av Cola og mer Cola, av kjeks 
og sjokolade. Av omelett i en oase av 
rikdom med slummen som nabo. Av juice 
spedd ut med vann og av saftig frukt ser-
vert lenge før verdikjedens fingertupper 
slipper den ned i handlekurven på Meny.

Det var noe med utsikten. Til akasietreet 
i det fjerne som gjør opprør mot den 
skarpe grensen mellom himmel og strå, 
og til baobabtrærne som i hundrevis av 
år har vokst på stedet hvil. Til solopp-
gang over Masai Mara og solnedgang 

over Rift Valley. Til ryggen på to slan-
ke masaier med biff i folie i den ene 
hånden og en rungu av ibenholt i den 
andre. Til en bølgende konvoi av lange, 
sandfargede biler med taket løftet mot 
himmelen. Til den stille våpenhvilen 
mellom flodhester og krokodiller, til 
grasiøse gaseller og grådige gribber, 
til et kreativt mangfold av snabler og 
striper og halser og horn som lovpriser 
den sanne Skaperen. Til Tanzania i det 
fjerne og et gravfølge på nært hold. 
Til Kilimanjaro over skydekket og 
endeløse rekker av salgsboder og ho-
tellslakterier med brutal bakkekontakt.

Det var noe med trafikken. En evig 
kamp mellom biler og kyr, sykler og 
traktorer, mopeder og tuk-tuker. Et jag 
etter å komme først, uten noen gang å 
vinne. Med venstrekjøring i høyre fil, 
til remmer og tøy ikke holdt. En clutch, 
en dieselpumpe, en mellomaksel og 
den skarpe piskesnerten fra en sving 
som stilte en bil på ryggen som sitt 
krav. En lang gate med dansk navn, 
kinesisk innblanding og kenyansk kaos.

Det var noe med menneskene. Langs 
hver vei, i hvert kryss. Løpende, fillete, 

Av Ruben Søgaard
Foto: Vigdis Gjervoldstad.

smilende, sultne, ropende barn. Kvinner 
som kjemper hardere, løfter tyngre og 
utholder mer enn det livet var ment å 
skulle kreve. Menn som venter på jobb, 
prater, drikker og forsyner seg av det som 
ikke er deres. Gamle menn som knuser 
stein, kvinner som får små penger til å 
bli større, små barn i store klasser som 
følges opp med stokk og kritt. Og en 
ruvende pastor som leder lovsang, leder 
møtet, styrer lyd og som gjerne forkynner 
litt ekstra når mosongo-pastoren er for 
sparsom med ordene om det første og 
andre treet, den første og andre Adam.

Det var noe med reisefølget. Glade, tryg-
ge og utadvendte barn og ungdommer 
med hvit hud som ikke kunne gnis av. 
Klar for en lek, et bilde, en dans, en ny 
natt på et nytt sted. Ressurssterke voksne 
med alle slags løsninger for kvinner og 
menn, sol og regn, dager og netter, hoder 
og hender. Alltid mer, aldri nok, alltid nå, 
aldri vente, alltid matata, aldri hakuna. 
39 individer ristet sammen til en flokk 
etter timer i vinkelrette seter over stive 
dempere og to ledere som gav oss en 
opplevelse ingen andre kunne gitt oss.

Det var noe med denne turen.
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Høsteferien i 2019 dro 10 familier 
fra Filadelfiakirken på misjonstur 
til Kenya med Fila Global. Barn og 
voksne var med på alt fra hjemmebe-
søk, prosjekter med de lokale, safari, 
besøk i slummen og avslapning på 
stranda. 
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Hei Marit, når startet du i Filadelfiakirken?
Jeg ble medlem av Filadelfiakirken i 
1959, så her i St. Olavs gate 24/Sentrum 
har jeg vært i 61 år nå.

Har du bakgrunn fra pinsekirke eller 
har du annen kirkebakgrunn?
Min bakgrunn er fra Filadelfia Høne-
foss, som jeg ble medlem av i 1950. 
Jeg hadde ungdomstiden der helt til jeg 
flyttet til Oslo.

Hvordan kom du til tro? 
Jeg ble frelst i lesebarnstiden (konfir-
masjonstiden), og døpt samme år. Jeg 
vokste opp i en kristen familie som var 
veldig aktive. Mor var pianist i stren-
gemusikken og far var forkynner på 
heltid. jeg hørte mye forkynnelse og var 
aldri i tvil om troen, men visste at jeg 
måtte ta mitt eget valg. Jeg er glad for 

den dagen Jesus kalte på meg. Det var 
en sang- og musikkgruppe fra Filadelfia 
Drammen som var på besøk, og de var 
så glade og jeg tenkte - jeg vil ha det 
de har! Under møtet bestemte jeg meg 
for å ta imot Jesus, og når innbydelsen 
kom gikk jeg frem til forbønn, noe jeg 
aldri har angret på. 

Du er i tjeneste i kirken, hva gjør du? 
De siste årene har jeg vært med å arran-
gere et julemarked hvor pengene går til 
misjonsarbeidet.

Du har gjort veldig mye forskjellig, blant 
annet vært med på statsbegravelse og i 
TV Inter-produksjoner. Kan du si noe 
om tjenestene dine opp gjennom årene?
Tidligere har jeg gjort mange admi-
nistrative oppgaver i kirken, jeg har 
vært sekretær i strengemusikken, vært 

søndagsskolelærer, i barnemusikken 
og hjulpet TV Inter med alt fra mat til 
stab og gjester – og som vertinne på 
sending fra Gudesens Conditori. Jeg har 
også vært med på mange sommer- og 
påskeleirer, samt vært koordinator i kjøk-
kentjenesten – blant annet i forbindelse 
med predikantkonferansene og under 
statsbegravelsen til Ludvig Karlsen.

Hvorfor er du i tjeneste?
Jeg opplevde å bli sett på en veldig 
god måte i kirken, og det har betydd 
mye for meg. Det er viktig at vi er på 
plass, der Gud vil vi skal være. Å få 
være med å bidra med mine evner og 
muligheter har gitt meg glede, trivsel 
og et meningsfylt liv.

Medarbeideren
Av Kjetil Bergerud Larssen

Marit Lundteigen
Fra Hønefoss
84 år gammel
Pensjonist,  
tidligere sekretær
Bodd 65 år i Oslo
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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 sponsorer

Vil du annonsere i byposten?
Ta kontakt på 
byposten@filadelfia.no
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Nyansettelser

Marcus Skjennum Løken har startet som ny 
kommunikasjonsmedarbeider i Filadelfia-
kirken. Han tok over etter Øyvind Ganesh  
Eknes og har primæransvar for produksjon 
av foto og film og oppfølging av medieteamet. 

Eline Norland er ansatt i vikariat som 
diakonal leder da Siri Novak Øen er ute i 
mammapermisjon. 

Gøy med Kari Kvante på seniortreff 

Morsom og trivelig tirsdag med smell og 
nerdete opplysninger fra Kari Kvante. 
For eksempel hvor mange hjerteslag den 
tilfeldig utvalgte assistenten Lillian Berg 
(86) har hatt i sitt liv. I kjent stil trollbin-
der Kari Kvante, som presenterer seg selv 
som professor i de fleste fag, sitt publi-
kum. Latteren satt løst, og Kvante, som 
oftere besøker barneaktiviteter enn seni-
orgrupper, glir ikke uventet godt inn, og 
får varm respons fra en takknemlig gjeng. 

«Tirsdagstreffet», er ett av to småfelles-
skap som samles ukentlig til kaffe, andakt, 
håndarbeid, lunsj, nattverd, trim mm.
Det er alltid plass til en til. Er du inter-
essert ta kontakt med anne@filadelfia.no

FOTO: Anne Strandskogen

Glimt fra kirken
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Ungfila sine Norefjellsturer

To helger i januar reiste Ungfila Ung og 
Ungfila + på hver sine turer til Norefjell 
og Sole Gjestegård Tilsammen  var det 
rundt 100 ungdommer som reiste på tur. 
Turene gir ungdomsmiljøet mulighet til å 
bli enda bedre kjent med hverandre, og 
det viser seg gang på gang! Både ungdom-
mer og ledere storkoste seg med masse 
gøy lek, møter og moro i alpinbakken.

Bønn for Oslo 

Den tverrkirkelige bønneuken Bønn for 
Oslo gikk av stabelen i januar, hvor 24 
menigheter i Oslo står sammen om å be 
for byen. Spennende gjester, aktuell tema-
tikk og mange bønner bedt for byen vår. 

FOTO: Mats Borgersen

FOTO: Ungfila

FOTO: Daniel Kirkeng

Julekonsert

I desember arrangerte Filadeldia sin 22. 
årlige julekonsert. Denne gangen med et 
helt nytt manus om ”Den første jul”.
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Jubilanter

JUBILANTER I FEBRUAR

18 ÅR
07.02. Selma Hetlelid Sandvig
14.02. Selma Lofthus Berntsen
14.02. Emilia Anine Lun

50 ÅR
02.02. Lula Negash
07.02. Lèontine Umugiraneza
11.02. Linda Iren H. Tjernsm

60 ÅR
08.02. Roger Husvik
08.02. Anne-Lie Christina Andersson
19.02. Gro Stenvaag Moskvil

70 ÅR
23.02. Åse Klungre Ruu

80 ÅR
23.02. Anna Ivana Lie

JUBILANTER I MARS

18 ÅR
30.03. Jeremiah Sicat Torre

50 ÅR
13.03. Amanuel Zego
21.03. Geir Hande

60 ÅR
10.03. Sissel Løkken
20.03. Synøve Berg
20.03. Ronny Erik Halvorsen

70 ÅR
08.03. Per Hov
19.03. Tove Erlandsen
22.03. Tom Taikumer
28.03. Harald Bergsake

75 ÅR
01.03. Turid Solveig Abelsen
21.03. Trond Kittilsen
24.03. Eva Kristine Skjeslien

JUBILANTER I APRIL

18 ÅR
12.04. Benedikte Dorg
15.04. Pia Maria Brodalen
17.04. Bendik Norlander
17.04. Mathias Eric Waldema Rosenbo

50 ÅR
08.04. Jørgen David Emberland
17.04. Margrethe Helgebostad
26.04. John A. Fielding
29.04. Synnøve Kihle

60 ÅR
02.04. Toril Lie
09.04. Nina Elisabeth Kornmo
16.04. Ingunn Lovise Meberg Brøvig
26.04. Nils-Ivar Larsen

75 ÅR
11.04. Eldbjørg Marthinsen
15.04. Tove Lisbeth Sundquist
16.04. Odd Kristian Øistad
21.04. Anne-Kristine Rukan
30.04. Hjørdis Katrine Walther

80 ÅR
14.04. Aud Jørgensen
30.04. Ragnhild Janichen Kihle Martinsen

85 ÅR
13.04. Eva Skau
18.04. Gyda Margrete Veum
21.04. Reidun Hansen

JUBILANTER I MAI

18 ÅR
04.05. Bethina Bigum Johansen
19.05. Selma Groven Syversen

50 ÅR
01.05. Michael Debasai

60 ÅR
13.05. Morten Jahr

70 ÅR
04.05. Wenche Waler
04.05. Britt Hagen
22.05. Synnøve Jahr
30.05. Margot Elisabeth Bergsaker

75 ÅR
02.05. Tor Johansen
12.05. Kirsten Astrid Hauge

80 ÅR
21.05. Åsrunn Hammerø

85 ÅR
26.05. Abel Ole Østerberg

Takk

Tusen takk for boken jeg fikk i anledning 
min 75-års dag. Veldig god lesning som 
gir daglig påfyll.

Kari Solberg

Hjertelig takk for vakre blomster og 
gode ord til min 85-årsdag!

Mina Kristiane Johansen

Tusen takk for boken jeg fikk til 70-års 
dagen min.

Trond Melbye

Tusen takk for vakker blomsterhilsen og 
gode ord på 70 års dagen. Det varmet.

Dagfinn Mortensen

Tusen takk for den vakre blomsterbu-
ketten og de fine ordene som fulgte med 
i anledning min 75-års dag.

John Thobru

Hjertelig takk for hyggelig hilsen og 
vakre blomster til min 75-års dag.

Fred Thornæs
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Hjertelig takk for gode ord og vakre 
blomster til min 70-år dag.

Oddny Thornæs

Jeg takker menigheten så mye for burs-
dagshilsen og gaven på mi 70-års dag 
i romjulen.

Karsten Reitan

Tusen takk for fine blomster og nyde-
lige ord.

Unni Haugen

Tusen takk for den fine boken jeg fikk 
til min 70-års dag!

Rolf Akeren

Takk for blomsterhilsen og gode ord til 
min75-års dag.

Eivind Gamborg-Nielsen

Takk for andaktsboken jeg fikk til min 
70-års dag!

Rigmor Haugestad Kråkenes

Takk for nydelig blomsterhilsen på min 
80-års dag.

Ellen Johanne Onsrud

Tusen takk for nydelige blomster i 
anledning min 75-år dag!

Else Bøhler

Tusen takk for fine blomster og meget 
fint brev med mange gode ord.

Aud Furulund

Tusen takk for gode ord og pene blomster 
til min 70-års dag.

Lillian Mortensen

Mange takk for vakre blomster til min 
85-års dag

Frank O. Johnson

Tusen takk for den fine bokgaven jeg 
fikk til min 75-års dag.

Walter Reitan

Tusen takk for vakre blomster og gode 
ord til min 95-års dag.

Klara Westlie

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse 
ved min elskede Tor Ludvig og vår kjære 
fars bortgang.

Siri, Trond, Unn m/fam  
og Vera m/fam.

Takk for blomster, omsorg og deltagelse 
ved vår kjære Kai-Hennings bortgang.

Vennlig hilsen Benthe  
og Linda m/fam

Tusen takk for gaven vi fikk til bryllupet 
vårt 22. juni!
Hallvard og Hanne Pladsen

Tusen takk for PREP-kurset vi fikk i for-
bindelse med vårt bryllup 28. september.
Hanne Kjersti Koren og Jørgen Sivesind

Tusen takk for gaven vi fikk i anledning 
bryllupet vårt!
Marie og Mikael André

Tusen takk!
Marcus og Margaretha Løken

Tusen takk for PREP-kurset vi fikk i 
anledning vårt bryllup 31.08.19.
Sindre og Ingrid Eikje

Bryllup

Hjem til Herren
Vidar Strandskogen
Thor Holtskog
Signe Helene Husvik
Øivind Lautitzen
Liv Arnhild Langbråthen
Ole Carl Rutger

Nye medlemmer hittil i år: 
 31 personer (per 04.02.2020)
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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

Påsken formidler verdens viktigste 
fortelling. Dette er kirkens definitivt 
største høytid, og vifeirer med å 
følge Jesus fra nattverdsmåltidet 
skjærtorsdag til oppstandelsen 
påskemorgen. 

Pastor Egil Svartdahl skal fortelle, og 
Lars Mörlid og Peter Sandwall følger 
opp med den musikalske 
formidlingen. 

Det blir påskekirke for barna 
langfredag kl. 11.00 og første 
påskedag kl. 11.00, så ta med hele 
familien! Skal du ha ferie; ta den i 
første del av påsken da vel, og kom 
hjem til skjærtorsdag og få med deg 
verdens viktigste fortelling.


