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Leder
Av Kjetil B. Larssen

At vi har hatt en spesiell vår, er en un-
derdrivelse. Vi har alle kjent på begrens-
ningene et lite virus kan gi oss, og mange 
også på redsel og smerte. Noen har dess-
verre opplevd døden tett på. Jeg har ikke 
vært med på noe lignende før, og håper 
det blir lenge til noe lignende skjer igjen. 

Det er ikke bare begrensninger som 
preger denne våren. Mulighetene har 
også kommet, som det tospannet de to 
ordene ofte er. Innstilling kan ha mye å si 
for hvordan vi takler noe så uventet som 
dette, og om vi vil det eller ei, så blir vi 
tvunget inn i en form for omstart eller 
rekalibrering alle sammen. Kalibrering 

er definert som en sammenligning av et 
instrument mot en normal, for å se om 
instrumentet avviker fra korrekt verdi. 
Overført til meg selv merker jeg at 
verdiene mine og hvordan jeg lever 
har fått en påtvungen, men ikke nød-
vendigvis uvelkommen justering. Noe 
så ufint som en pandemi har fått meg 
til å gjenoppdage og innse hva som er 
viktigst og vakrest i livet. 

Det er gode samtaler med venner og det 
er sporadisk småsnakk med bekjente. 
Det er kvalitetstid med familien og det 
er kaostid med barnepass og hjemme-
kontor.  Det er gudstjeneste og en Gud 

som alltid er online, og det er viktighe-
ten av å logge av og bare være offline. 

Det er kontraster, det er annerledes, det 
er begrensninger og det er muligheter. 
Det er en tid for omstart og rekalibrering 
for deg og meg, for kirken, landet og 
verden.  Og heldigvis er det forbigående. 
Vi håper du vil sette deg ned med dette 
nummeret og få en stund med verdi, uan-
sett hvordan du har hatt det denne våren. 
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Hun er blitt kalt «Jenta på skauen», og 
gikk under dekknavnet «Grete Haug» 
under krigen. I Filadelfiakirken kjenner 
vi henne som Signe Raassum, som på 
sine eldre dager hatt fellesskap i Fila+ på 
Tirsdagstreffet og T12 i mange år. Nå er 
hun 95 år, og bor i omsorgsbolig, og har 
fast besøksvenn fra Filadelfiakirken. Da 
vi i forrige måned feiret frigjøringsjubi-
leet, ble hennes navn igjen trukket frem i 
offentligheten, og det var på sin plass, for 
det gikk nesten 70 før Signe og de andre
gjenlevende motstandskjemperne i Osvald- 
gruppen opplevde å bli hedret og fikk 
anerkjennelse fra norske myndig-
heter, for kampen de førte for Nor-
ges frihet under andre verdenskrig.

Osvaldgruppen har navet sitt fra grup-
pens leder, Asbjørn Sunde, som bruk-
te Osvald som ett av sine dekknavn. 
Under hans ledelse utførte organisa-
sjonen samordnede jernbanespreng-
ninger på flere steder samtidig, lenge 
før Milorg var i stand til noe lignende. 

- Vår nære allierte ble plutselig vår bitre 
fiende da Hitler-Tyskland var beseiret. 
Derfor kunne en mann som Asbjørn 
Sunde gå fra å være krigshelt i det ene 
øyeblikket til å bli stemplet som forræder 
i det neste. I dag beklager vi at mange av 
dere ble mistenkeliggjort og underkjent, 
sa den gang forsvarsminister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen i sin takketale på vegne 

av regjeringen under høytideligheten i 
oktober 2013. Signe Raassum var en av 
de som ble overrakt sølvfat og tildelt  
Deltagermedalje og diplom signert av 
kongen. Osvaldgruppen utførte ifølge 
forsvarsminister Strøm- Ericsen ikke bare 
de fleste, men også de mest virkningsfulle 
sabotasjeaksjonene i Norge under krigen.

- Jeg oppfattet jo ikke at vi var kom-
munister, sa Signe da hun fortalte sin 
historie til Jan-Erik Oppedal fra Byposten 
i 2010. Vi mobiliserte mot den tyske 
okkupasjonen for konge og fedreland. 
Jeg la derfor hele denne historien på 
hylla etter krigen, og har vært stille om 
det. Vi ønsket å stoppe tyskerne fordi vi 
ville beskytte land og folk, og Kongen 
og hans hus. Vi skal elske våre fiender, 
men Hitlers regime måtte stoppes. Vi 
hatet ikke tyskerne, men vi bekjempet 
nazismen. Men de tyske soldatene var 
mennesker som oss andre, og jeg vet 
bedre enn mange andre at krig er fryk-
telig, sa Signe til Byposten.

Vi hadde sabotasjeaksjoner over et stort 
område fortalte Signe, men i pinsen 1944 
holdt det på å gå galt.  Det ble et åpent 
slag på Sollia, et nedlagt turisthotell, 
som hadde vært deres skjulested noen 
uker, og de ble omringet av tyskere. 30. 
mai klokken seks om morgenen har 
Signe, som nå er 19 år nettopp våknet. 
Inntil veggen står maskingeværet. Nå 

Av Anne Strandskogen

står hun ved speilet og steller seg før 
hun skal gå ned til de åtte andre og 
frokost. Plutselig smeller det kraftig i 
vindusruta bak henne. To kuler stry-
ker forbi henne og rett inn i speilet. 
  
- Det var et under at jeg ikke ble drept 
da, forteller Signe. En av gutta skulle ut 
på en jobb tidligere på morgenen, han ble 
kontrollert av tyskerne og sprakk. Signe 
tror i hvert fall ikke at han var angiver.
- Det var årsaken til at tyskerne kom så 
uventet over oss. Skytingen varte vel en 
times tid, men en av gutta klarte å skyte 
seg igjennom med et maskingevær, og vi 
fikk en åpning mellom to uthus, og kom 
oss ut og ble berget av noen ute i skauen.

Krigsvinteren 1943-44 var det vekkelse 
over Hadelands-traktene, og Signe og 
hele familien hennes overga sine liv 
til Gud. Etter krigen flyttet Signe til 
Oslo og fikk jobb som sydame hos
Follestad. 

- På denne tiden gikk jeg med søste-
ren min til Filadelfia. Vi gikk på alle 
møtene, enten til fots eller med trik-
ken. Dette var en svært god tid, for-
teller Signe, som nå har vært medlem
i Filadelfiakirken i 70 år.

Da jeg (undertegnede) for mange år siden 
ble kjent med Signe og hennes fortid i 
motstandsbevegelsen, ble jeg pinlig opp-

Kjempet for Norges frihet
FRA ARKIVET
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merksom på mine inngrodde forutinntatte
holdninger. I det jeg ser på den lille 
vevre skikkelsen, med de varme øyne-
ne glipper det ut av meg, motstands-
kamp? hva gjorde du der? stekte du 
vafler..? - Nei, jeg sprengte bruer, svarte
Signe, med sin lave milde røst på sin 
karakteristiske hadelandsdialekt.

I ettertid har jeg forstått at det begyn-
te med at hun og hennes mor stelte 
for Jul, Signes bror, lederen Asbjørn 
Sunde, og mange andre fra Osvald-
gruppen, ved å gi dem mat, varme og
beskyttelse, med stor fare for egen 
sikkerhet. Men etterhvert kom Sig-
ne aktivt med i motstandskampen, 
og ble av VG i forbindelse med 75 
årsjubileet for frigjøringen 8. mai, 
betegnet som en av lederen Asbjørn 

Sundes mest betrodde medarbeidere.
Det er en svært takknemlig Signe Ra-
assum som forteller om livet sitt til 
Byposten for ti år siden. Livet har vært 
både spennende og dramatisk, og hel-
ler ikke alltid gitt henne den heder
hun skulle hatt. Etter krigen skulle alle som 
hadde mistet eiendeler bli registrert og få
erstatning, men da lensmannen hørte at 
hun hadde vært med i Osvaldguppen, sa 
han at hun bare kunne glemme erstat-
ning. Hun kom ikke til å få noe likevel.

- For meg er det viktigste at jeg har 
bevart troen. Gud har vært trofast 
mot meg hele livet. Om vi har vært 
troløse, har han vært trofast, og det 
er det største for meg, sier Signe.

Foto: Jan-Erik Oppedal

”Vi skal elske våre fiender, men 
Hitlers regime måtte stoppes. 

Vi hatet ikke tyskerne, men 
vi bekjempet nazismen. ”
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Avslørende krise

Det er ikke alltid lett å vite i øyeblik-
ket hva som virkelig forandrer oss, 
og hva som bare er en bølge som går 
over. Denne våren har vi som samfunn 
blitt rystet av det sannsynligvis mest 
dramatiske i vår levetid. Hva gjør det 
med oss? Forandres vi på lang sikt? 

På mange måter tror jeg kriser viser 
våre virkelige og dypere verdier. Hva er 
det vi egentlig stoler på? Hva og hvem 
er egentlig viktige for oss? Hvor ligger 
smerten vår? Det var nok derfor jeg for 
første gang i mitt liv ble blank i øynene 
under en pressekonferanse med regjerin-
gen denne våren. En journalist ville vite 
om ikke Erna var redd for ettertidens 
dom over at vi brukte så mye penger på 
å redde noen eldre i risikogruppene. Da 
svarte Erna noe sånt som at jo, kanskje 
vil man i ettertid kunne regne og si at 
noe var dyrt og feil. Men vi har gitt 
våre etterkommere noe mye viktigere; 
vi viser dem at vi har som verdi i det 
norske samfunnet at vi tar vare på alle. 
At vi ikke overlater noen til pandemien. 
Jeg er stolt over at vi som samfunn 
ser ut til å bestå denne testen på våre 

verdier. Samtidig er det ikke opplagt at 
det skulle gå sånn. Den kristne tanken 
om alle menneskers ukrenkelighet og 
umistelige verdi er ikke selvsagt i vår 
kultur. Tvert imot var den helt ny da 
den kom for tusen år siden. Det van-
lige for mennesker gjennom historien 
har vært å tenke at det er de sterke 
som har størst verdi. Og vi har alltid 
kjempet mest for de som ligner på oss 
selv; «stammen vår». Men Norge, og 
egentlig hele den vestlige verden, er 
verdimessig sterkt preget av Jesu ord om 
å elske fiendene våre, at de siste skal bli 
de første og at måten vi behandler de 
minste menneskene, er det som egentlig 
teller. Dette har preget vår kultur så 
mye at vi i dag tenker det er ganske 
selvsagte verdier. Men det er de ikke. 

Birgitte Bergerud Larssen, lovsangsleder 
her i Filadelfiakirken, har stått frem 
denne våren med det hun opplevde som 
et press om at hun burde velge å abortere 
bort sin lille datter Ida, fordi hun mest 
sannsynlig hadde Downs syndrom. 
Samtidig presses det på for endringer 
i bioteknologiloven og støtten til aktiv 

dødshjelp er stigende i befolkningen. 
Min refleksjon er som følger: Er de 
langsiktige konsekvensene av dette enda 
større enn en pandemi? Ingen av oss kan 
kontrollere hva vi møter i livet, det er 
for mange variabler vi ikke har kontroll 
over. Det har denne våren vist med 
all tydelighet. Men vi kan kontrollere 
med hvilke verdier vi møter omsten-
dighetene. Den viktigste endringen av 
oss som samfunn kom ikke fra Wuhan 
denne våren. Den kom fra Jerusalem 
for to tusen år siden. Forhåpentligvis 
slipper vi nye pandemier i vår levetid. 
Og midt i krise kan vi minne hverandre 
på at selv om de kan endre mye, så er 
fundamentet under oss enda viktigere. 
Og det er endringer der vi virkelig bør 
følge med på. Jesus sa: Hver den som 
hører disse mine ord og gjør det de sier, 
ligner en klok mann som bygde huset sitt 
på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, 
og vindene blåste og slo mot huset. Men 
det falt ikke, for det var bygd på fjell.

Av Andreas Hegertun

ANDAKT

Illustrert av Line Wikstøl Fidjestøl
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” Ingen av oss kan kontrollere hva vi 
møter i livet, det er for mange varia-
bler vi ikke har kontroll over. Det har 
denne våren vist med all tydelighet. 
Men vi kan kontrollere med hvilke 
verdier vi møter omstendighetene.”
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Forkynneren
”Alt er tomhet!” er Salomos rop i For-
kynneren. Han begynner dermed å lete 
etter hva som kan fylle livets tomhet 
med mening. Salomo går systematisk til 
verks og prøver ut hvilke av disse fem 
kandidatene som gjør livet meningsfullt: 

1) Visdom – et filosofisk liv for å fylle 
hodet. 2) Nytelse – et liv i hedonis-
me for å fylle kroppen. 3) Rikdom  
– et materialistisk liv for å fylle lommene. 
4) Plikt, snillhet og ære – et etisk liv for 
å fylle samvittigheten. 5) Fromhet og 
religion – et religiøst liv for å fylle ånden. 

Salomo utforsker alle alternativene, og 
det er som om han til slutt stiller seg 
spørsmålet: ”Nå som jeg har prøvd alt, 
hva sitter jeg igjen med?” Forkynneren 
forteller oss at han sitter igjen med kan-
didat nummer fem når han sier: ”Tro på 
Gud og hold hans bud.” Guden i Forkyn-
neren blir dermed en ting som bare skal 
fylle tomheten i menneskers liv, men Gud 
vil aldri la seg fange i en bukselomme. 

Likevel har Salomo endelig skimtet noe  
av substans og varighet. Han gir oss et 
foreløpig svar på spørsmålet vårt: ”Menin-
gen med livet har noe med Gud å gjøre.” 

Jobs bok
Hvis Salomos spørsmål er ”Hva kan 
fylle tomheten i livet mitt?”, spør Job 
”Hvordan kan livet være menings-
fylt når det er så fullt av lidelse?” 

I Jobs bok leser vi at den gode mannen  
Job rammes av blind vold fra djevelen  
selv. Han mister alt han eier, alle han er 
glad i, egen helse og synet av Gud på 
veien. Spørsmålet som lurer i bakgrunnen 
er ”Hvorfor?” Hvorfor må mennesker 
lide? Hvorfor må livet være så vanskelig? 

Hva er meningen med livet? 

Av Rut-Elise Berg
Illustrert av Ingvild Hjørnevik

Verdens vanskeligste spørsmål er ”Hva er meningen med livet?” For å 
finne svaret bør vi spørre de smarteste hjernene. Heldigvis finner vi dem 
i Bibelen og i bøkene: Forkynneren, Jobs bok og Salomos Høysang. 
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Job tilbyr oss fire mulige svar: men-
nesker lider som straff for sin ond-
skap, mennesker lider fordi Gud 
ikke er god, mennesker lider fordi 
Gud ikke er allmektig eller mennes-
ker lider fordi det finnes ingen Gud. 

Men ingen av de fire mulighetene gir 
noen gode svar, for alle påstandene 
kan tilbakevises (les Job for å finne ut 
hvorfor!). Til slutt utkrystalliserer det seg 
et femte svar, et vanskelig svar. Lidelse 
er veien til mening. I Jobs siste tale sier 
han: ”Før hadde jeg bare hørt om deg, 
men nå har jeg sett deg med egne øyne.” 

Hvem er det vi møter i mørket og får øye 
på nedover lidelsens vei? Guds ansikt. 
Der Salomo snakker om Gud, snakker 
Job med Gud. Derfor har Job funnet et 
svar vi kan holde fast på. Meningen med 
livet har noe med Gud å gjøre, meningen 
med livet er å være vendt mot Gud og 
framfor hans ansikt finner vi svaret.

Salomos høysang
Vi møter på Salomo igjen når vi åpner 
Høysangen. Men denne gangen tenker 
han ikke med hodet, men med hjertet. Og 
hjertets tanker gir oss vårt endelige svar. 

La oss fortsette vår lesning av de tre 
bøkene som om de var én fortelling. Job 
er nå endelig ved lidelsens mål og møter 
Gud. Endelig fant de hverandre, de to! 
Hva skjer videre? Hvordan lever Job 
og Gud sammen etter alt Job har blitt 
rammet av? Vi finner svaret i Høysangens 
kjernevers: ”Inn i vinhuset har han ført 
meg, hans banner over meg er kjærlighet.” 

Salomo starter det hele i Forkynneren 
med å rope ut i frustrasjon: ”Livet er 
tomt!” Job forteller videre og roper ut i 
smerte: ”Livet er vondt!” Og helt til slutt 
synges det i Høysangen: ”Jeg er elsket!” 

Og her fant vi svaret. Hva er meningen 
med livet? Å bli elsket og elske. Et liv i 
kjærlighet er livet vi er skapt til å leve.

Hva er kjærlighet? Jo, dette lærer Høy-
sangen oss. Kjærligheten er det første 
og det største. Mer enn lidelse, mer enn 
tomhet, mer enn død, fyller kjærlighet 
hele Guds skaperverk. Det sanneste 
og mest definerende vi kan si om li-
vet og Mennesket er at det er elsket. 

Kjærligheten er gode nyheter. Høysan-
gens drama er som tatt ut av en hvilken 
som helst romantisk film: Ja eller nei? 
Meg eller henne? Bli eller dra? Heldigvis 
gir den oss sitt klare svar og det er godt 
nytt: JA! Kjærligheten er en bryllupsin-
vitasjon, et løfte om en soloppgang, 
en forlovelsesring, en brudgom på vei. 
Kjærligheten er en utstrakt hånd fra 
en som på kne tilbyr oss et evig liv. 

Kjærligheten er levende. Kjærligheten er 
en person. Kjærligheten heter Jesus og 
sammen med ham er meningen med livet.



Barmhjertige Far,
 vi overlater denne dag til deg. La den fylles 
av din sannhet og kraft, så vi kan legge bort 
all løgn og alle tomme ord og bli jordens salt 
og lys. Må Åndens kjærlighet, bli utøst i våre 
hjerter, styre våre tanker og handlinger, så vi 
lever etter din lov til din ære. Gjennom Jesus 
Kristus, vår Herre.

Amen



Fotoserie: Heidi Skullerud Linnes









Evige Gud, du som har skapt 
himmel og jord og hav og 
alt som det rommer, og som 
gjennom alt godt du gjør gir 
vitnesbyrd om at du finnes, vi 
priser din storhet og ber på 
denne dag: Omvend oss til 
deg så vi ikke går våre egne 
veier, og fyll våre hjerter med 
den glede som gjør våre liv 
til en duft av Kristus i verden. 
Gjennom Jesus Kristus vår 
Herre. 

Amen 
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Viktige impulser  
fra partnerkirker  

Slik fungerer den misjonsstrategien 
som Filadelfiakirken jobber etter i dag. 
I denne artikkelen skal vi fokusere på 
det arbeidet vi er en del av i Øst-Afrika. 
Sveinung Djupedal (43), som ble misjo-
nær her allerede som 19-åring da han var 
ferdig med videregående, har også vært 
på Afrikas Horn sammen med Marie, 
som han er gift med. I denne samtalen 
med Byposten forteller han om den 
måten dette arbeidet drives på i dag, 
og hvilke utfordringer man står over-
for med tanke på koronakrisen. Marie 
og Sveinung har tre barn, Samuel (9), 
Olivia (7) og Markus (5). Sveinung, som 
opprinnelig kommer fra Trøndelag, har 
arbeidet med misjon med base hjemme 
i Oslo etter at barn nr. to var på vei. 
Marie er også engasjert i misjon gjen-
nom sitt engasjement i Pinsemisjonen.

Selvstendige samarbeidspartnere
Siden jeg kom hjem har jeg hatt oppføl-
gingsansvar for kontaktene og arbeidet vi 
hadde vært en del av i Kenya og Etiopia, 

samt noen av nabolandene. Vi jobber 
for å etablere kirker for folk fra ulike 
etnisiteter i regionen. Det bor jo flere 
tusen mennesker i Norge og Sverige 
med samme språkbakgrunn, så vårt 
arbeid er språklig basert, ikke geografisk 
basert. På Afrikas horn samarbeider vi 
med ulike kirker. Vi har løse relasjoner 
med noen av dem, men vi følger likevel 
opp de relasjonene vi har opparbeidet 
oss med dem, fordi de kan bli samar-
beidspartnere senere, eller fordi de gjør 
en god jobb der de er. Gud elsket oss 
først, og vi elsker Ham tilbake, slik at 
vår misjonsinnsats er først og fremst 
en respons på det Gud har gjort. Vi 
ønsker å oppmuntre og heie på våre 
samarbeidskirker. Vi har tre samarbeids-
partnere i området i dag, mens i Kenya 
har vi relasjoner, opplyser Djupedal

Satsningsområder
For noen år siden hadde menigheten en 
prosess der de spurte seg selv om hvordan 
misjonsarbeidet skal se ut. Sveinung 

Djupedal forteller at menigheten landet 
på tre styrende stikkord: Nestekjærlighet, 
som er å bygge mennesker og samfunn. 
Når Filadelafiakirken starter skoler 
og sykehus, er det en del av menig-
hetens diakonale ansvar (Compassion). 
Men vi ønsker at de lokale partnere 
tar driftsansvar. Menigheten har også 
vært bevisst på å plante kirker der det 
ennå ikke finnes kirker, og Djupedal 
påpeker at både Jesus gjorde det, og 
siden Paulus. Kirken skulle ikke bare 
tilhøre jødene, og han begynte med sine 
misjonsreiser. Fila Global står i denne 
misjonstradisjonen og ønsker å plante 
kirker der det ikke er kirker i dag (Pi-
oneer). Her er det et særskilt fokus på 
unådde folkeslag i Øst-Afrika-regionen.

- Pinsebevegelsen er litt over 100 år 
gammel, og vi står på skuldrene til 
foregående misjonærer. Full Gospel 
Believers Church i Etiopia med 4,5 
millioner medlemmer trenger ikke vår 
hjelp til å vokse. Det er de best på selv, 

Av Jan-Erik Oppedal

Noen av Filadelfiakirkens partnerkirker i Øst-Afrika er gode på å arbeide 
med unådde folkeslag. Siden vi har de samme unådde folkeslagene her i 
Oslo, lærer vi av våre partnere hvordan vi skal nå disse menneskene i vår 
egen by. Misjon er altså mer balansert enn før, vi drar ikke bare fra Norge 
og driver misjon i Afrika på samme måte som tidligere. 
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men vi kan istandsette og utruste dem. 
Vi arbeider med utrustning av kvinnelige 
ledere, vi har en litt lenger tradisjon med 
kvinnelig lederskap enn de har. På den 
måten gjør vi noe godt både for kirken 
og landet ved å satse på kvinnelige 
ledere. I flere år har vi hatt årlige kon-
feranser, og dette er et godt eksempel 
på hva Equip kan bety (utrustning av 
ledere), forteller Sveinung Djupedal.

Norsk og svensk pinsemisjon jobber 
godt sammen på dette feltet. Karl 
Inge Tangen, Arne Gjervoldstad og 
Andreas Hegertun fra Filadelfiakir-
ken samarbeider med pinseledere fra 
Sverige og Finland, der lederrekrutte-
ring i misjonsarbeidet har vært fokus.

- I Etiopia samarbeider vi med to kirker. En av dem er 
en megakirke med 4,5 millioner medlemmer, mens den 

andre er mye mindre, med «bare» noen titalls tusen 
medlemmer,  forteller Sveinung Djupedal.

Foto:  Ole André Bech
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Korona forløst potensiale
Hvordan har koronakrisen påvirket 
Fila Global?
Det har vært en spesiell tid med inn-
stilling av reisevirksomheten vår. Jeg 
skulle vært i Øst-Afrika i hele april, 
men som så mange andre måtte jeg 
legge nye planer. Vi følger opp partnerne 
våre på telefon, og jeg registrerer at de 
østafrikanske landene jeg følger opp, 
ennå ikke har hatt høye smittetall på 
korona. Når jeg forteller dem at vi har 
ca. 8000 smittede i Norge, tror de det 
står ille til med oss. Siste rapport fra 
vår samarbeidskirke i Etiopia i dag, 
er at det er under 300 smittede i hele 
landet med 110 millioner innbyggere, 
Afrikas nest største land. Vi ønsker å 
stå ved våre økonomiske forpliktelser 
i vårt misjonsarbeid, selv om vi nå er i 
denne krisen, understreker Djupedal.
 
Sveinung Djupedal forteller at hos noen 
av partnerne utvikles et potensiale i 
denne krisen. Flere av kirkene som har 
hatt begrensninger på hvor mange som 
kan samles, opplever at flere tar ansvar 
fordi det må avholdes flere gudstjenester. 
På den måten kan samarbeidskirkene 
utruste flere av sine ledere. Andre sier 
at situasjonen gir dem mulighet til å 
trekke litt pusten etter mange års hardt 
arbeid. Hjemmekontoret har ført til at 
pastorene er mer hjemme med familien 

og kan lade batteriene. Andre kirker, 
som ligner mer på vår, sier at dette er en 
spennende tid hvor de må tenke bredere 
og nytt om sin internettsatsing, der guds-
tjenester streames og legges ut på nett.

Misjonsinnsats begge veier
- Koronakrisen har utfordret oss alle, 
og mange har måttet legge nye planer 
som er annerledes enn de planene man 
ruget på i forkant. Vi bærer med oss 
en viss ydmykhet over at vi ikke har 
oversikt over hva som ligger framover, 
og vi har ennå ikke definert hvordan vi 
skal tenke nytt eller annerledes fram-
over. Men vi må bli enda flinkere til å 
samarbeide på tvers av landene når det 
gjelder bruk av internett. Vi arbeider 
f.eks. med arabisktalende folk i Oslo. Da 
kan vi bruke vitnesbyrd av mennesker 
fra nordafrikanske land hvor vi har 
kirkekontakter i vårt arbeid her i Oslo. 
Tidligere var misjon at vi sendte hjelp til 
Afrika, men noen av de sterkeste afrikan-
ske menighetene har vel så mye å gi oss 
som vi har å gi dem. Misjonsinnsatsen 
går begge veier. I dag hørte jeg om en 
bistandsorganisasjon i Øst-Afrika som 
ønsker å satse i Europa. Selvsagt skal vi 
fortsatt kjempe mot utbrudd av meslinger 
i Kongo, men det ligger kompetanse i 
Afrika som vi kan utnytte her hjemme, 
mener Sveinung Djupedal om veien vi-
dere for Fila Global etter koronakrisen.
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Når behovene vokser,  
må vi gi mer bistand

Et eksempel på det er Kongo og det ar-
beidet Pinsemisjonen står i der. Skolene 
omfatter spesielt sårbare jenter. Nå er de 
stengt, og vi vet fra tidligere at jentene 
ikke alltid kommer tilbake på skolen. 
De kan bli utsatt for seksuelle overgrep, 
jentene kan bli giftet bort alt for tidlig, 
og de blir bare enda mer sårbare i en 
sånn situasjon. De kan også bli sendt 
bort for å arbeide fordi de ikke har mat 
hjemme, sier utviklingsministeren som 
har fått et bekymret uttrykk i det ellers 
så åpne og trygge ansiktet. Men han 
lover å følge denne utviklingen tett opp.

Fra elektronika til statsråd
Det er en avslappet og tilstedeværende 
statsråd som møter Byposten, Dag Inge 
Ulstein gir seg god tid i kveld. Han er 
tross alt på hjemmebane her vi sitter 
i en tom kaffebar i Filadelfiakirken.
 
- Vi hører hjemme her, og er veldig glade 
for det. Vi var med i Salt Bergenskirken 
før vi flyttet til Oslo, og var veldig enga-
sjert der. Det var derfor ikke et vanskelig 

valg å bli med i Filadelfiakirken. Vi har 
alltid ønsket å prioritere menighetsliv 
som familie, det skal mye til for oss å 
ikke gå på gudstjeneste. Det var flott 
både for oss og ungene å komme hit.

Sang og musikk har stått sentralt i 
sunnmøringens liv, der han både har 
vært korsanger i hjembygda Solevåg 
og vokalist i det bergenske elektro-
nikabandet Electric City. Det gjorde 
inntrykk da han under avisa Vårt Lands 
salmedugnad satte seg ved flygelet i den 
stengte Nordstrand kirke og sang sal-
men «Din trofaste kjærlighet kan  aldri 
svikte», etter å ha avlagt sitt personlige 
og frimodige vitnesbyrd.
 
Avhengig av Jesus
- Troen er så viktig for meg, og jeg 
blir mer og mer avhengig av Jesus i 
hverdagen. Jeg både tror og håper at 
det fellesskapet og vennskapet jeg har 
med Gud, skal være noe som driver 
meg i hverdagen. Det sterkeste ønsket 
mitt gjennom statsrådsjobben er å nå 

de som ingen andre ser, de mest sårbare 
i verden. Det har jeg blitt sterkt utfor-
dret på gjennom troen min, men dette 
engasjementet er ikke unikt fordi jeg er 
kristen. Jeg var på allmøte i Redd Barna 
forleden, og det inspirerte meg at det 
også her er mennesker som er hender 
og føtter for de mest sårbare i verden. I 
min egen arbeidshverdag starter vi dagen 
med å dele et bibelvers og be sammen. 
Det er en styrke for meg å ha noen å 
dele troen med i arbeidshverdagen. Sett 
utenfra ser det kanskje litt rart ut, det er 
jo så mange ting som skjer i verden i dag 
at du kan bli litt skyggeredd. For meg 
har det vært utrolig godt å invitere Gud 
inn i en ny dag, og be om at møtene jeg 
skal være med på skal bli noe mer enn 
et møte. Min bønn er at det skal kom-
me noe godt ut av det vi arbeider med, 
forteller KrF-politikeren til Byposten.

Misjonærer gjør inntrykk
Du har jo reist mye rundt i verden i 
din jobb som bistandsminister. Virker 
norsk bistand?

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein er veldig bekymret over de langsik-
tige sosioøkonomiske konsekvensene for de fattigste og mest sårbare 
befolkningsgruppene i verden akkurat nå. For det som er en helsekrise i 
dag, kan bli et stort utviklingsmessig tilbakeslag i tiden etter koronakrisen.

Av Jan-Erik Oppedal



22

Det er en stor verdi for land og folk å se 
ut over seg selv, og se at vi er en del av 
den samme sårbare verden. Det blir vi 
sterkt minnet på nå. Norsk utviklings-
hjelp har åpenbart gitt resultater. Når 
vi har vært ute og reist, ser vi både 
helseprosjekter og utdanningsprosjekter 
som både trosbaserte organisasjoner og 
andre hjelpeorganisasjoner har bidratt 
til. Selv om det ikke ser sånn ut i dag, 
er verden blitt et bedre sted på grunn 
av vår bistand. Hver dag blir 100 000 
mennesker tatt ut av fattigdom. Den 
siste reisen jeg hadde gikk til India. Der 
hadde vi klart å halvere barnedødelighe-
ten gjennom en utveksling med norske 
sykepleiere. Vi var på en sykehusavde-
ling for tidligfødte, der vi tidligere ikke 
hadde en sjanse til å redde disse barna. 
I Kongo møtte jeg misjonærer sammen 
med folk fra Utenriksdepartementet og 
NORAD. Misjonærene har vært i Kon-

go i over 100 år, og nasjonale ministre 
fortalte oss at hvis du ikke forstår deg 
på kirker i Kongo, har du ingen ting 
der å gjøre. I Kongo traff vi også Ingrid 
Schärer Østhus, der barn vokser opp med 
ebolautbrudd, seksuell og kjønnsbasert 
vold, sultutfordringer osv. Midt i dette 
står hun og gjør en fantastisk innsats. 
Da blir jeg veldig stolt, tenk å få møte så 
dyktige folk ute og se resultatene. Så at 
det nytter, det er i hvert fall helt sikkert!
 
Kriser rammer fattige
Hvordan rammer koronakrisen de fattige 
landene i verden nå?
- Kriser rammer de mest sårbare aller 
hardest. Det som er en krise hos oss i 
Norge er en katastrofe for mange av 
disse landene. Husk at i fattige land 
har de ikke permitteringsregler, krise-
pakker og slikt som vi er kjent med her. 
Fra å ha akkurat det du trenger for å 

Foto:  Ole André BechDag Inge Ulstein (39) er gift med Ingjerd, og de har fire 
barn, tre gutter og ei jente, i alderen 5 – 12 år. Han ble 
utviklingsminister 22. januar i fjor. 
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vi står nok overfor tøffe forhandlinger på 
dette området, tror utviklingsministeren.
 
Misjon og bistand
Misjon og bistand har ofte gått hånd i 
hånd i mye av det misjonsarbeidet nor-
ske misjonsorganisasjoner har drevet, 
og vi vil finne ut hvilke forutsetninger 
statsråden mener at norsk misjon har 
for å drive bistand og utviklingsarbeid.

- Det ser vi veldig godt akkurat nå. Når 
mange trakk sine folk ut, var misjons-
organisasjonene med sine lokale kirker 
og samarbeidspartnere igjen. De har 
vært utrolig gode til å omstille seg. Det 
gjelder helsekampanjer, der de prøver 
å oppsøke de barna som ikke kan få 
dette på skolen. Så handler det nok 
veldig mye om den tilliten som er bygd 
opp over tiår som er så avgjørende. Det 
nyter både våre ambassader og andre 
som har arbeid i disse landene godt av. 
Så jeg er veldig stolt over det som tros-
baserte organisasjoner gjør, og tenker 
at de har en veldig viktig rolle. Religion 
og utvikling er en egenverdi i seg selv. 
Religionens betydning kan gjøre seg 
gjeldende i ulike kontekster, men her 
har jo misjonsorganisasjonene en kjem-
pekompetanse som ikke nødvendigvis 
de andre organisasjonene har når det 
gjelder å forstå hvilken rolle religionen 
spiller. I mange av disse landene er det 

kirken som driver skolene, de har alltid 
drevet helseinstitusjoner, det er der du 
kan nå ut med informasjon. Kirkeledere 
er ofte de uformelle og formelle lederne 
i lokalsamfunnene, og de er vi avhengige 
av for å yte hjelp til de som trenger det. 
Så at misjonen har de beste forutsetninger 
for å drive bistandsarbeid, er helt sikkert.

Av disse årsakene prøver alltid utviklings-
ministeren å besøke misjonsstasjoner 
når han er på reise. Da han var i Mali 
og studerte et prosjekt, møtte han på 
noen bibeloversettere som hadde sittet 
i nærmere 30 år og oversatt Bibelen. 
Det arbeidet var også med på å gi disse 
folkegruppene sitt eget skriftspråk. 

- Derfor er misjonærene ofte en del av 
det å investere over tid ved å gå inn i 
disse kulturene, det er en ufattelig viktig 
verdi, også for resten av bistandsarbeidet. 
Dette er bare ett eksempel, men det finnes 
veldig mange andre eksempler på hvor 
viktig misjon har vært for utviklingen 
i fattige land, slår utviklingsminister 
Dag Inge Ulstein fast overfor Byposten.

kjøpe mat til deg og familien, har du 
nå ingen ting, og det endatil før smitte-
tallene i disse landene er begynt å stige.

Utviklingsministeren forvalter et bi-
standsbudsjett på nærmere 40 milliarder 
kroner. Det har kommet krav om at 
bistandsbudsjettet ikke må være unntatt 
nedskjæringer for å løse våre hjemlige 
utfordringer. Utviklingsministeren opp-
lever at det er tøffe tider, og at mange 
har det vanskelig i Norge også, slik at 
alle de pakkene vi har hatt her hjemme 
har vært viktige. Men han understre-
ker at behovene i den fattige delen av 
verden er så mye, mye større. I revidert 
nasjonalbudsjett stod Dag Inge Ulstein 
på alt han kunne for at ikke bistanden 
skulle justeres ned, selv om prognosene 
og økonomien går tilbake i Norge. Han 
fikk gjennomslag i form av en krise-
pakke til Norges partnerland Etiopia, 
Nepal, Kongo, Malawi, Mali og Uganda.
 
- I noen av de aller fattigste landene 
finnes det nesten ikke smittevernutstyr 
i det hele tatt. Mali med nesten 20 
millioner innbyggere har rundt 1000 
tester. Norge vil etter hvert få kapasitet 
til å teste ca. 300 000 personer i uka. 
Det er enorme forskjeller. Når behovene 
blir større, kan vi ikke gi mindre. Når 
dobbelt så mange sulter, må det vi gir 
reflektere de behovene som er der. Men 
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Foto: Thomas Kjøndal 

Foto: Ole Andre Bech
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Kirke i urolige dager
Kjære alle i Filadelfiakirken. Det var lite 
snø i marka i vinter, og det var jo kjedelig 
(for en del, fullstendig uproblematisk 
for andre). Det var stadig utfordrende 
med parkering for de som kjørte bil til 
11-gudstjenesten i St Olavsgate, og det 
var ikke alltid like enkelt å finne lyd-
tekniker til alle gudstjenester alle steder. 
Men arbeidet vokste, og mye var godt og 
stabilt. Det var i det hele tatt liten grunn 
til å bekymre seg denne vinteren. Sånn 
utover sånt som alltid bekymrer oss men-
nesker selvsagt; konflikter i relasjoner, 
økonomi, jobb, barn, fremtidsplaner osv. 

Likevel, sett i ettertid var det en fredelig 
og deilig vinter. Men så falt altså verden 
nesten sammen. Ikke av krig, klimakrise 
eller konflikt, men på grunn av et lite 
virus. Kirken i verden har gjennom 
århundrene sett mange kriser, men for 
oss personlig har vi jo aldri opplevd noe 
som dette. Vi måtte kaste oss rundt, og 
håndtere noe vi ikke hadde erfaring med. 
Evalueringer vil sikkert si at vi kunne 
gjort en del ting bedre, det pleier alltid å 
være sånn. Men vi har gjort vårt beste og 
dette er noen av refleksjonene så langt: 

Som samfunn har våre kristne verdier 
om alle menneskers umistelige verdi 
blitt utfordret, men bestått prøven. 
Vi har lyktes med å ta hensyn til sår-
bare grupper, her er vi takknemlige 
for regjering og myndigheters arbeid. 

Kirken har blitt både fjernere og nærmere. 
Aldri før har så mange mennesker «sett» 
våre gudstjenester. Samtidig er det sårt at 
vi ikke kan se hverandre, tilbe sammen 
og ta imot nattverd sammen. Og det er 
særlig sårt med de eldre og syke som 
har måttet være mer alene disse ukene. 
Når vi nå står foran en gradvis åpning 
av samfunn og kirke ser vi at noen 

endringer har kommet for å bli. Særlig 
dette med kirkens tilstedeværelse online. 
Mest av alt ser vi at Gud er trofast. Vi 
har mange ganger sunget og snakket 
om at det eneste som står fast, når alt 
annet rokkes, er Gud. Det føles ikke 
akkurat sånn bestandig, men det er sånn.

Hilsen Daniel, Håkon og Andreas, 

Foto: Thomas Kjøndal 

forstanderteam i Filadelfiakirken
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Hverdagsrytmen. 
Fellesskap med andre som tror og 
som ønsker å følge Jesu eksempel. 

Small talk, big talk, bibel, bønn og 
kanskje en kopp med noe varmt.

Det har ikke vært helt det samme 
med disse skjermene, men det er en 
overraskende bra nest beste. Og nå 
kan vi gradvis møtes på mer nor-
malt vis.

Ønsker du et småfellesskap eller mer 
info? Gå på filadelfia.no/småfellesskap 

Den gode 
hverdagsrytmen

Alle foto:  Einar S. Barane
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Jesus vil jo deles

Når jeg tror på at Gud er i meg og gjennom meg, tenker jeg 
at alle arenaer blir en mulighet til å dele Jesus med andre. 

av Henriette Wroldsen

Jeg har funnet min måte i å gjøre Jesus 
synlig i min hverdag. Jeg har vært på en 
reise fra å dele Jesus som konfirmantleder, 
på misjonstur eller som stab på DTS 
(Disippeltreningsskole, red.anm.) i Oslo. 
Vi må alle finne vår måte å gjøre det på. 
Jeg tenker det skal være naturlig og lite 
strevsomt. Jeg vil også understreke at 
nåden bærer oss! Det skal ikke tynge å 
dele Jesus, det skal komme fra overskudd 
og lyst. Det er ikke noe Gud måler oss 
etter, men noe vi får lov til å gjøre. 

For meg er det viktig å leve et transpa-
rent liv, hvor jeg snakker om alle deler 
av livet til de rundt meg. Hvis jeg skal 
i kirka på søndagen eller småfellesska-
pet på onsdagen, så sier jeg det. Det er 
også viktig for meg å invitere gjester 
hjem, bruke den friske og velfungerende 
kroppen jeg har fått og leve i naboskap. 
Jeg har også tatt ett par valg når det 
kommer til å dele Jesus, som det at 

jeg alltid inviterer dersom jeg skal i 
kirka og er sammen med noen som 
kanskje ikke tenker å dra dit. At jeg er 
frivillig på en krisetelefon, hvor jeg får 
snakke med mange i følelsesmessige 
eller eksistensielle kriser. Jeg leder også 
Disippel Oslo. På Disippel-samlingene, 
første lørdag i måneden, er vi en gjeng 
som ønsker å ikke bare være tros-hø-
rere, men tros-gjørere, og sammen 
dele Jesus med menneskene i byen vår.

Jeg tenker at det er ingen fasit når det 
kommer til å dele Jesus. Vi må alle føle 
oss frem. Når det er sagt, vil jeg også 
understreke at vi bør tenke stort om Gud! 
Han skinner gjennom oss på så mange 
flere måter enn vi er klare over selv. Ofte 
kan det å dele Jesus for meg, være mer 
handling enn ord. På jobben min kan 
jeg vise Jesus gjennom å ha med meg en 
mentalitet hvor jeg ikke gjør forskjell 
på folk, viser haugevis med kjærlighet 

til alle og stiller opp der det trengs. 

Jeg har laget meg en idébok. I den skriver 
jeg ned idéer jeg opplever Gud gir meg 
på vei til noen på trikken, på løpetur 
eller i dusjen. Jeg skriver også ned når 
jeg har gjort det og synes det er kjempe 
gøy å se tilbake på! Det er en god hjelp 
i å realisere idéene Gud gir meg i hver-
dagen. Jeg skriver også ned idéene selv 
om jeg tenker at de ikke skal skje nå. 
Det kan være fint å huske på hva Gud 
har sagt når man i fremtiden ser tilbake. 

For å kunne gi til andre er det viktig å vite 
hva som gir deg. Hva fyller deg opp? Vi 
må ha påfyll. Hvem minner deg om nå-
den? Den bærer oss i alt vi er og alt vi gjør. 
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Hei Andreas!👋 Klar for 
sms-intervju med Byposten?🤗

Jes, sitter i eldstemøte og bør ikke 
tekste, men kanskje litt likevel😊

Hehe. Du får se hva du har 
samvittighet til 😇

Byposten-redaksjonen har hørt noen 
sjuke rykter om at du har fått deg hund 
i koronatiden?

Her treffer du et litt sårt punkt; jeg har 
aldri ønsket meg hund, ikke litt engang. 
Men har en datter hjemme som har 
spurt hver dag i 10 år og det står noe i 
Bibelen om de som spør så mye at man 
til slutt sier ja. Så der sprakk jeg til slutt

Godt det i det minste var et valg med 
belegg i Bibelsk materiale 📜

Over til mer seriøse saker (selv om man 
skal ta alle dyr på alvor selvfølgelig<3)

Hvordan har korona-viruset 
påvirket deg?

Sånn bortsett fra at jeg har blitt 
influenser mener du?

Litt mer seriøst kan jeg si at helt 
personlig har det vært en veldig delt 
opplevelse: Mer tid hjemme på kvelds-
tid (ikke minst 2 dagers helger!) har vært 
hyggelig. Samtidig har det virkelig vært 
skremmende å se hvor skjør verden er 
når det kommer til stykket.

Kirken har også kommet nærmere 
mange mennesker gjennom alt som 
skjer online. Samtidig som det mye, mye 
dypere fellesskapet live, har blitt borte 
så lenge. Det er også en delt opplevelse.

En paradoksal tid, dette!

Har du funnet ut noe nytt om deg selv 
i denne tiden?

Jeg har merket at jeg (til min overras-
kelse) nesten ikke har sett på tv disse 
ukene. Jeg har gjettet på at når man 
har tettere agenda kan tv litt mer bli 
en nødvendig avkobling. Så da har 
jeg lest en del mer og det har vært 
inspirerende. Samtidig føler jeg at jeg 
har blitt kjedeligere. Jeg har blitt sånn 
som liker kjempegodt å gå kveldstur, 
drikke kaffe og legge merke til våren 
som kommer i hagen. Legg til hund, så 
blir ikke totalbildet tenåringsidol

Kjedeligere, men kanskje klokere også?
🤓 Men ja, du blir nok ikke årets TikToker 
akkurat�
Apropos lesing: har du noen boktips til 
Bypostens lesere på vei inn i sommer-
ferien?  

Andreas Hegertun >
forstander i Filadelfiakirken

Denne våren har vi alle 
måtte holde oss hjemme 
på grunn av korona-krisen. 
I løpet av denne tiden har 
Byposten SMS-intervjuet 
noen av våre pastorer for 
å høre hvordan de har det 
og hva de tenker på om 
dagen. 
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Ja det har jeg. "Liturgy of the ordinary" 
av Tish Warren er veldig fin for å inspi-
reres til kristne praksiser i det vanlige. 
Hun skriver for eksempel om hvor lurt 
det er å re opp sengen sin hver morgen 
mens man ber Gud om å følgende:
La meg i dag få skape orden av kaos 
der jeg er, akkurat som jeg på denne 
lille flekken i verden (sengen) skaper 
orden. Så må jeg vel innrømme at min 
fascinasjon, ironisk nok, var mer over 
poenget hennes enn at jeg i særlig 
grad faktisk har begynt å re opp sengen 
selv🙈
Ellers synes jeg både "Mor og fars 
historie" og "Slåttekar i himmelen" av 
Edvard Hoem er god lesning hvis man 
vil ha noe lett.

Takk for tips! Boksommeren er reddet 
(med mindre det dukker opp en 
sesong 2 av Tiger King, da er nok løpet 
kjørt for de fleste i redaksjonen	)!

Til slutt: har du noen siste pastorale 
eller bare vanlige ord til Bypostens 
lesere? 🤓

At å være kristen i sommer (og alltid da, 
men det høres kanskje litt mer aktuelt ut 
hvis man sier det sånn🤓) er noe man er. 
Så kan det man praktiserer som kristen 
gjøre troen mer levende. 

Og så kan man gjøre erfaringer og 
opplevelser som igjen styrker troen. 
Men det begynner med en gave🎁, som 
skaper en identitet❤, som former et 
liv 💪, som inneholder opplevelser🙌. 
Jeg tror ikke rekkefølgen MÅ være 
sånn, men fundamentet må være i den 
rekkefølgen. 

Litt mindre pastoralt kan jeg si at jeg hå-
per vi får en sommer med lite Covid-19 
og mye sol🌞

Viktige ord for både sommeren og 
resten av livet! Takk for praten og god 
virusfri (🙏) og solfylt sommer!

Nååå, så søt! 😍 Gratulerer!

Eller, før vi sier heeelt takk og farvel: har 
du et bilde av hunden til nysgjerrige 
lesere? 🐩🐕🐶😇
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Sindre Eikje >
pastor i Filadelfiakirken Lillestrøm

Hei hei pastor Eikje!� Klar for sms-in-
tervju med Byposten? 🤳

Heihei pastor Pladsen! Jeg ble født 
klar!⛳

Flott - da kjører vi i gang!

Hvor er du og hva gjør du akkurat 
nå?

Nå er jeg på vei ut av dørene på kontoret 
i Lillestrøm etter en deilig mandag! 
Kjente litt på savnet av å sette ut dette 
skiltet, men forhåpentligvis blir det ikke 
så altfor lenge til! Nå skal jeg til Fetsund 
for å spille golf. Og golf passer meg 
utmerket. Utstyrsfokusert, ikke veldig 
slitsomt ⛳�️

Høres ut som en prima mandag! 
Redaksjonen er enig i at golf passer 
deg utmerket�

Hvordan har koronaviruset påvirket 
deg?

Haha, det tar jeg som et kompliment! 

Korona gav meg først to uker i karan-
tene etter misjonstur til India. Etter 
det har det blitt puslespill, PlayStation 
og mye tid med kona. For meg som 
introvert har dette vært mindre dra-
matisk enn for min kone som er veldig 
ekstrovert. Så jeg har det bra!
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Puslespill<3

Har du noen tips til gode PlayStati-
on-spill, TV-serier eller instakontoer 
(eller TikTokere?) du har kommet over i 
karantenetiden?

Ja, sant! Jeg ble ferdig med 3000 
brikker på lørdag! (SKRYT�)
Godt spørsmål! 
Jeg har spilt altfor masse FIFA og 
Fortnite, men det er sabla gøy! 
Ellers har vi sett The Outsider og 
Tsjernobyl på HBO. (Veldig bra!) 
Også er jo selvfølgelig Kompani 
Lauritzen en sikker vinner på lørdags-
kvelden 🤘

Å jasså, så du er en av disse 
fortnite-typene! Qlt🤜🤛

Over til noe helt annet: Kan kirken i 
Lillestrøm åpne igjen snart? Pliis!

Ja, det håper jeg virkelig! Det er en liten 
kabal som må gå opp med medarbei-
dere, lokale og smittervern. MEN: når 
det er på plass så håper jeg at vi kan 
begynne å samles igjen! 🙏🙏

Hurra!!

Det er gledelige nyheter!🎉

Til slutt: har du noen siste pastorale 
eller bare vanlige ord til Bypostens 
lesere?  

Biskop emeritus Per Arne Dahl sa en 
gang: «hvorfor sitte inne når alt håp 
er ute?» 

Så det får være mitt råd. Kom dere ut, 
hold avstand, smil og hold fast ved 
håpet 💙💚💛❤️

Nydelige siste ord!

Takk for at du ville SMS-prate med 
oss! 😍

Bare hyggelig! Dette gjør jeg 
gjerne igjen 😎😎
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Siri Novak Øen>
diakonal pastor i barselpermisjon

Hei Siri!👋 Klar for sms-intervju med 
Byposten?🤗

Heiiiiiii!

Ja, men altså... utrolig flaut å sovne fra 
avtalt tid🙈🙈🙈🙈

Hehe. Helt i orden! Forsvant inn i 
t-bane/matbutikk-greier sjæl her!

Men vi tar det bare sånn på veien 
mens det passer. Det er det som er 
digg med SMS-intervju!😎

Første spørsmål: hvor er du og hva 
gjør du akkurat nå?

Digg! Akkurat nå ser jeg på at Knut 
Johan rydder inn i oppvaskmaskinen. 
Middagen er fortært og alle er fornøy-
de. Alfred skravler på venstre fløy😅

Åhåhå, deilig start på uka! Kan  
Bypostens lesere få et glimt av 
Alfred?😍

I dyp stirring med leken Farao Johan

Å helledussen så søt!😍 (Alfred 
altså, men sikkert Farao Johan 
også😉)

Hvordan har koronaviruset påvirket 
deg?

Han er rimelig søt synes vi også. 
Han har et farlig sjarmerende smil 
på lager;)

(Alfred altså, ikke Farao Johan)😅

Det har vært en veldig rar vår...
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Men synes at jeg som er i permisjon er 
en av de heldige... Den første uken var 
jeg lettere kvalm og brukte mye tid og 
energi på å skjønne på som var i ferd 
med å skje. Har følt med de som har 
mistet jobbene sine, vært/er permitter-
te.. Mitt liv er for det meste preget av tur, 
praktiske ærend og hverdagsrutiner og 
de er der med og uten korona. Knut Jo-
han er fortsatt sykemeldt pga en kraftig 
hodeskade i begynnelsen av mars og 
det har vært hell i uhell for meg🙈Ville 
vært veldig stille uten han tror jeg, når 
alt annet av sosial oppgang i prinsippet 
opphører. Savner naturlig omgang med 
venner og familie. Småbarnstreff og 
gudstjenesteliv gleder vi oss også stort 
til begynner igjen.

Ja, dette har virkelig vært en mer-
kelig vår. Håper det går bedre med 
Knut J!🙏

Når man snur seg etter en utfordrende 
periode er det ofte at man ser positiv 
læring som har skjedd midt oppi alt. 
Hva kan vi lære av denne tiden tror du?

Takk ❤ Det jeg har blitt fascinert over 
med denne tiden menneskets utrolige 
evne til å tilpasse, utvikle, nytenke 
og omstille seg. Vi har kjent på be-
grensning og bekymring mange i min 
generasjon ikke har hatt formening om 
tidligere og det tror jeg også utvider 
vår medmenneskelighet og refleksjons-
evne. Vi kjenner fysisk at verden er et 
stort «Vi» og forhåpentligvis vil dette 
påvirke hvordan vi ser på globale 
utfordringer i tiden som kommer. 
Personlig har jeg sett annerledes på 
byen jeg bor i. Blitt mer nysgjerrig på 
hva som gjemmer seg i gatene og 
skogen rett utenfor nå som det kun er 
det lokale som er tilgjengelig. Vi har 
blitt tvunget til å være mer kollektive, 
selv med all avstanden, og det tror jeg 
er godt for oss.

Fint skrevet!💫

Apropos nysgjerrighet og oppdagelser:  
nå må vi jo alle feriere har du gjort noen 
bok/tv-serie/aktivitets/steds-oppdagel-
ser i denne tiden som du vil dele med 
Bypostens lesere på vei inn i sommeren?
📗📺🏕🏙

Jeg har hatt stor glede av TV-seriene 
«Unorthodox», omhandler en jødisk 
jente som forsøker å finne seg selv i - og 
utenfor det ultraortodokse miljøet i New 
York. «Hillary» en dokumentarserie som 
som gir et spennende og deprimerende 
innblikk i amerikansk politikk. Gøy i 
disse amerikanske valgkamptider. Og til 
sist «After Life», britisk svart humorserie 
som på en varm måte skildrer en enke-
manns vei tilbake til livet etter konas 
død. En liten fruktsalat der fra Novaken:)

En deilig og mangfoldig 
fruktsalat🍊🍉🍓🍐

Til slutt: har du noen siste pastorale 
eller bare vanlige ord til Bypostens 
lesere? 🤓

Prøver meg på noen vennlige pastorale 
ord: «For Gud, som sa: «Lys skal stråle 
fram fra mørket», han har også latt lyset 
skinne i våre hjerter, for at kunnskapen 
om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt 
skal lyse fram. Men vi har denne skatten 
i leirkrukker, for at den veldige kraften 
skal være fra Gud og ikke fra oss selv» 
2.kor 4.6. Lev med åpne hender og 
nyt våren❤

Det var vakre ord!✨

Takk for at du ville smse litt med 
Byposten🙏

Bare hyggelig🌟Godt for hodet å bryne 
seg på andre spørsmål enn de av typen 
«Har du sett smukken ? Husker du når 
han fikk melk sist?»😂

Alltid hyggelig å kunne bistå med litt 
bryning☀ Nyt sommer og permisjons-
tid!☀�️�👶

Takk takk❤
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Glimt fra kirken
FilaFamilie
Familieweekend ble avlyst på grunn av korona, men det blir ny 
familieweekend neste vår. Høsten 2020/våren 2021 planlegges 
også i disse dager. ”Vi håper at situasjonen har ført familiene 
nærmere hverandre, og at man har klart å ha hjemmekirke 
med online-sendingene til Microfila og kirken. Vi gleder oss 
veldig til å kunne møtes igjen”, sier en av de nye lederne for 
livsfasen, Theodor Eikeri.

Microfila
Microfila har hatt online hjemmebarnekirke hver uke under 
korona-situasjonen, i tillegg har Royal Rangers lagt ut aktivitets- 
tips, det har vært konkurranser, premier og pakker i posten 
til de minste.

Sommerleir på Sole er avlyst, men 27. - 28. juni arrangerer vi 
online «Leir der du er», hvor vi skal ha samlinger, gruppetid, 
morsomme aktiviteter og moro! ”Barnekirken vil fortsette online 
gjennom sommeren, og småbarnstreff startet opp igjen i slutten 
av mai”, kan barne- og familiepastor Linn Lindtveit fortelle. 
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Ungfila
Slik det nå ser ut til, kan Ungfila kanskje samles til gudstjenester 
igjen til høsten. ”Det har selvfølgelig vært kjedelig å ikke 
kunne samles som vanlig i Ungfila, men det har vært utrolig 
kjekt å se at vi har nådd mange mennesker med gudstjenester 
og andakter digitalt. Men vi savner å kunne treffes som et 
fellesskap på fredager, søndager og i småfellesskapene”, sier 
ungdomspastor Chris-Michael Gustavsen

Fila +
Da Norge stengte ned og det ikke var anledning til å samles, 
sendte Fila+ i samarbeid med det diakonale arbeidet et tilbud til 
alle seniorer om mulighet til å få hjelp til handling, transport, 
forbønn og samtale. Nesten ingen benyttet seg av dette, men 
det kom mange takknemlige tilbakemeldinger for omtanken.

 
I tiden som fulgte har vi holdt kontakt via telefon, SMS og 
ukentlige andaktsmailer. Mange har hatt glede av menighetens 
gudstjenester på internett, og vi får hyggelige tilbakemeldinger 
om at folk savner fellesskapet, og gleder seg til vi igjen kan 
møtes fysisk, forteller leder Anne Strandskogen.

Tentro
Tentros høytidsdag er blitt utsatt til lørdag 26 september.  
Det planlegges oppstart for nytt kull 28. august. Følg med  
i Filadelfiakirkens infokanaler for mer info.

Foto: Bendik Bruun
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Nyansettelser
Vetle Jarandsen er ansatt som ny prosjektleder for Filadel-
fiakonferansen og overtar etter Mathilde Lillenes Reinlund. 
Jarandsen er lovsangsleder i kirken, studerer på HLT og driver 
eget musikkstudio i tillegg til det nyervervede engasjementet. 

Filadelfiakonferansen
Årets Filadelfiakonferanse flyttes fra 18. – 19. september 
2020 til 29.-30.januar 2021. Dette er på grunn av koro-
na-situasjonen og usikkerheten rundt hvor mange som kan 
samles i september. ”Det er bedre å mobilisere sterkere senere, 
enn å planlegge og mobilisere med stor usikkerhet nå”, sier 
prosjektleder Vetle Jarandsen. 

Stevner og festivaler
Sommerstevnet, Barnas Sommerfestival og Ufestivalen får 
andre alternativ i sommer. ”Vi flytter flere stevner over på 
digitale plattformer i sommer. Barn, unge og voksne skal 
få en god pakke av forkynnelse og musikk de kan følge 
fra hytta, båten eller sofakroken hjemme”, sier Øystein 
Gjerme, leder i Pinsebevegelsen i Norge i en pressemelding.  
Les mer på www.sommerstevnet.com

Dugnad
Flere fra Filadelfiakirken har vært avgjørende for at Evan-
geliesenterets Kontaktsenter i Osterhaus gate 1 har klart å 
holde hjulene i gang under korona-situasjonen. Flere eldre 
medarbeidere kunne ikke bidra på grunn av smitteverntilta-
kene, og da stilte folk fra Filadelfiakirken opp og delte ut mat 
til byens trengende via den diakonale dugnaden. 

Mer dugnad
Sole Gjestegård hadde dugnad i mai. Det var en god gjeng 
med, og det er blitt gjort mye på vår fine gjestegård. Driftsleder 
Nerohan Selvendran melder om godt samhold og fellesskap 
på dugnaden, og håper på muligheten til å gå ut med åpen 
invitasjon og få med enda flere neste gang. 

Glimt fra kirken

Foto: Thomas Kjøndal  
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Hei Jon, når startet du i Filadelfiakirken? 
Jeg begynte fulltid i kirken våren 2014, 
også var jeg litt innom av og til før det. 
Jeg gikk i utgangspunktet i en annen 
menighet utenfor byen. Jeg bestemte meg 
for å skifte til noe mer sentrumsnært og 
ungdommelig, det ble mye småbarnsfor-
eldre og meg i den andre menigheten, så 
det var mest miljø som førte til valget.

Har du bakgrunn fra pinsekirke eller 
har du annen kirkebakgrunn?
Jeg har bakgrunn fra bydelskirken 
Filadelfia på Mortensrud, en søs-
termenighet av Filadelfiakirken 
Oslo. Det var barndomsmenigheten 
min hvor foreldrene mine tok meg 
med og jeg gikk på søndagsskole.

Hvordan kom du til tro? 
Jeg har alltid hatt en visshet om Gud, 
mye på grunn av noen forbilder, og da 
faren min og storebroren min spesielt. 
Med oppdragelsen som inkluderte me-
nighetsliv, ble troen en naturlig del av 
livet også. Men jeg fikk et vendepunkt 
i livet mitt da jeg gikk på disippeltre-
ningsskole i Australia, for før det hadde 
jeg gått i kirka mer aktivitetsbasert og 
for sosial tilhørighet og tatt det litt for 
gitt. I Australia fikk Gud mer plass i 
livet mitt og jeg ble utfordret til å ta 
flere standpunkt. Spesielt en uke ble 
viktig, hvor vi hadde fokus på å gi Gud 
mer plass i livene våre, og da tok jeg 
oppgjør med noen ting og fokuset ble 
vendt mot å bygge en relasjon med Gud 
og gi Han mer plass i livet, enn bare å 
møte opp i kirken. Jeg fikk da også en 
større lengsel etter Gud etter dette, og det 
ble mer naturlig å dele troen med andre.

Du er i tjeneste i kirken, hva gjør du? 
Jeg er i tolketjeneste og har vært det fast 
siden 2014. Jeg var også medarbeider 
i språkkaféen i fjor, men det krasjet 
med timeplanen i år, så da måtte jeg gi 
meg. AllePåOppdrag har jeg også vært 
aktiv i, og jeg har vært på Maritakafeen 
som medarbeider og nå i det siste vært 
med i dugnaden på Evangeliesenteret.
Jeg hørte om behovet de hadde der, 
og det at mange faste medarbeidere 
ikke kunne hjelpe til lenger. Jeg har 
hjerte for arbeidet, så jeg kjente at 
det ble naturlig for meg å bli med. 

Fortell litt om hvordan det er:
Vi har en samling først med noen som 
deler vitnesbyrd med sterke historier, før 
vi synger lovsang sammen. Etter dette 
begynner organisering av det praktiske. 
Det er stablet masse paller med mat 
og poser, og det blir gitt instrukser om 

hva som skal oppi. Så pakker vi poser 
og deler ut til sammen 3-400 poser 
med mat til folk som strømmer til.

Hvorfor er du i tjeneste?
Det er et godt spørsmål. Det å være del 
av et fellesskap og kjenne tilhørighet 
synes jeg er veldig viktig. Jeg har hatt 
perioder i livet hvor det har vært mest 
å bare møte opp, men det er blitt viktig 
å kjenne at man bygger noe og være en 
del av «familien». Det er stort å være 
med på det Jesus var med og starte opp. 
Det å gjøre kirken tilgjengelig for folk 
er viktig for meg, og det kjenner jeg at 
jeg får gjort i tjeneste. Både ved å tolke 
til et annet språk, slik at budskapet blir 
tilgjengelig for flere - og det å møte folk 
som kanskje ikke har et stort nettverk 
på språkkaféen, og inkludere de og 
hjelpe de med norsk, gir meg mye. 

Medarbeideren
Tekst/foto av Kjetil Bergerud Larssen

Jon Gustavsen
Fra Nordstrand i Oslo

33 år gammel
Jobber med salg og forretningsutvikling

Bodd i Oslo hele livet, med noen år i utlandet
Går på Sentrum 18 i St. Olavs gate 24
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Jubilanter

JUBILANTER I JUNI

18 ÅR
01.06 Luna Yohannes
03.06 Miriam Elise Havåg
09.06 Azamit Debora Efrem Mesfun
14.06 Oliver Fielding

50 ÅR
10.06 Gjermund Fossnes
18.06 Åse Ruth Eggemoen

70 ÅR
04.06 Øyvind Bordvik
25.06 Else Nysæter Heyning

75 ÅR
21.06 Harald Sjølie
28.06 Yngvar Torbjørn Østerberg

80 ÅR
14.06 Lill Eva Gleditsch
22.06. Karin Irene Årskog
28.06 Anne-Lise Hagen
29.06 Mathias Onsrud

85 ÅR
12.06 Sverre Kristiansen
30.06 Gudrun Holstad

JUBILANTER I JULI

18 ÅR
07.07 Arjunn Sriskantharajan
08.07 Paul Magnus Ringøen Baller

50 ÅR
18.07. Beate Sveum
29.07. Linda Rørvik Gjelsten

60 ÅR
05.07. Lars Vikør
18.07. Runa Myrvold
18.07. Morten Olgar Bratlie
22.07. Roar Skaje

70 ÅR
08.07. Gunn Tjersland
15.07. Jan-Olav Lauritzen
28.07. Knut Johan Sørsdal

75 ÅR
29.07. Florence Marina Agnes Bhatti

80 ÅR
20.07. Grete Irene Jensen
28.07. Bjørg Inger Heum Klausen

90 ÅR
14.07. Solveig Irene Myrvang
24.07. Astrid Gudrun Børresen

JUBILANTER I AUGUST

50 ÅR
02.08. Zebiba Salim Omer
03.08. Vigdis Netskar
13.08. Eirik Johannes Kihle
22.08. Monica Yvonne Gustavsen
27.08. Olav Groven
28.08. Lars Kristian Ekorness

60 ÅR
24.08. Semret Josef

70 ÅR
05.08. Inger Marie Reitan
08.08. Einar Holstad
23.08. Edouard Kanyinda
28.08. Helena Hajian
30.08. Inger Elisabeth Stenby

75 ÅR
14.08. Jarl Runar Ress
15.08. Edit Hartford
26.08. Trygve Jensen

80 ÅR
22.08. Kåre Lorang Svendsen

85 ÅR
06.08. Ingjerd Tønder
26.08. Jessie Vaagsvoll Olsen

90 ÅR
06.08. Kjell Simensen

JUBILANTER I SEPTEMBER

50 ÅR
02.09. Frode Andre Hesland

70 ÅR
28.08. Frank Robert Eriksen

80 ÅR
17.09. Berit Johannessen
21.09. Rolf David Langmo
28.09. Randi Eriksen

85 ÅR
06.09. David Østby

90 ÅR
11.09. Arnt Harry Bjørnstad
14.09. Ivar Arnold Felldal

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

Våre sponsorer
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Takk

Tusen takk for hyggelig hilsen og vak-
ker blomsterbukett i anledning min 
70-årsdag.

Åse Ruud

Tusen takk for vakker bukett i anledning 
min fødselsdag 23/02-20.

Anna Ivara Lie

Tusen takk for alle hyggelige hilsener, 
blomster og besøk på min 80-årsdag.

Kjell Skjæringrud

Hjertelig takk for vakre blomster og 
gode ord til min 75-årsdag.

Sigrun Ringen

Tusen takk for den fine boka jeg fikk 
til min 70-årsdag!

Bente Vilbo Sørum

Mange tusen takk for hyggelig bursdags-
hilsen og en flott bok til min 70-årsdag.

Per Hov

Tusen takk for vakre blomster til min 
geburtsdag! Det satte jeg veldig pris på!

Åsrunn Hammerø

Tusen hjertelig takk for nydelig blomst 
til min fødselsdag.

Reidun Hansen

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse 
ved Kjell Skjæringruds bortgang. 

Inger Skjæringrud med familie

Tusen takk for den nydelige bårede-
korasjonen til Signe Helene Husviks 
begravelse.

Familien
 
Takk for blomster og telefoner i forbin-
delse med Arnes bortgang. «Borte fra 
legemet hjemme hos Jesus»

Aase Langmo

Hjem til Herren
Torill Eriksen
Ragnhild Stenvaag
Irmelin Bergliot Hoff
Greta Irene Kronstrand
Terje Orlien
Tore Paulsen
Arne Langmo
Kjell Skjæringrud

Nye medlemmer hittil i år: 
 3 personer (per 04.06.2020)

Bryllup

Tusen takk for alle gode ord, varme 
klemmer og lykkeønskninger i 
anledning vårt bryllup. 

Siri og Knut Johan Øen
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SOMMERFERIE PÅ SOLE GJESTEGÅRD
- familiehotellet ved fjord, fjell og skog

Legg ferien din til Noresund i Sommer.
Sole Gjestegård har sommeråpent med 
daglige aktiviteter for hele familien.
Mer informasjon og priser finner du 
på solegjestegård.no

Tilbudet er gjeldene fra 22. juni til 2. august.
Med forbehold om feil og endringer.

www.solegjestegard.no

PS: 30 % rabatt på det allerede 
gode sommertilbudet for alle som 
har Filadelfiakirken som sin kirke!

Et år på bibelskole kan være året som forandrer alt!

Søk bibelskole i dag.

www.fbo.no



1

SOMMERFERIE PÅ SOLE GJESTEGÅRD
- familiehotellet ved fjord, fjell og skog

Legg ferien din til Noresund i Sommer.
Sole Gjestegård har sommeråpent med 
daglige aktiviteter for hele familien.
Mer informasjon og priser finner du 
på solegjestegård.no

Tilbudet er gjeldene fra 22. juni til 2. august.
Med forbehold om feil og endringer.

www.solegjestegard.no

PS: 30 % rabatt på det allerede 
gode sommertilbudet for alle som 
har Filadelfiakirken som sin kirke!

Et år på bibelskole kan være året som forandrer alt!

Søk bibelskole i dag.

www.fbo.no



44

RETURADRESSE:
Filadelfiakirken 

P.B 6854 St. Olavsplass
0130 OSLO

42

Fysiske sommergudstjenester i Filadelfiakirken
Hver søndag kl. 11.00 i St. Olavs gate 24 

fra 21. juni til og med 16. august.

Mer info om begrensning og smittevern, 
se www.filadelfia.no

Vi sender i tillegg gudstjenester og barnekirke 
online gjennom hele sommeren

Avsender
Filadelfiakirken 
Postboks 6854 St. Olavsplass
0130 Oslo


