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Av Kjetil B. Larssen

Hvordan vil du se tilbake på livet ditt 
når du grå i luggen gynger i stolen og 
mimrer? Å starte med å visualisere sin 
egen begravelse kan være en lur og livs- 
vekkende begynnelse. Det høres med 
en gang litt voldsomt ut, men bli med 
på følgende tankelek: Se for deg at en 
av dine nærmeste skal holde minne- 
ordet over deg og ditt liv, og du kunne 
høre det – hva skulle du ønske ble 
sagt? Man starter med målet i tankene, 
og forsøker innrette livet etter det. 

At det kan være lurt, er ikke dermed 
sagt det vil være lett. Når man starter 
med dette perspektivet, snakker man 
seriøst lange linjer og utholdenhet. 
I motsetning til reklamen som sier 
meg at hvis jeg kjøper denne trenings-
dingsen, vil toppformen komme kjapt 
som en lek.. Ofte blir heller ‘quick 
fixene’ til ‘faster failures’ - det hjelper 
oss ikke dit vi skal på lang sikt, men 
funker kjempebra i en kort periode 
før det ikke fungerer i det hele tatt. 

Jeg tror livet er en maraton, mer enn 
en sprint. Og det er som pandemien 
har understreket det for oss med to 
streker disse siste ni månedene. Hvilke 
vaner gjør at jeg lever slik jeg ønsker? 
Hvilke kristne praksiser hjelper meg til 
en hverdag i etterfølgelse av Mesteren?  
Hva gir oss håp, mer enn neste lønnings- 
dag eller å vente på en vaksine? Det 
er nemlig stor kraft i vaner, praksiser 
og det å tenke langt – tenke maraton. 
Og Gud gir oss et anker langt forbi det 
som hender oss her og nå. Får gode vaner 
sette seg, kan de forme deg - til et liv med 
Guds perspektiv som til slutt kan krones 
med en begravelsestale du kan like.

En begravelsestale 
du kan like

LEDER
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I 1997 kunne Arne fortelle at han årlig 
forvaltet verdier for 20-30 millioner 
kroner. Mat og andre varer ble gitt av 
ulike forretninger og bedrifter. - Jeg får 
alt dette fordi jeg arbeider uten beta-
ling, forklarte han. Gode forbindelser 
gjorde at han også leverte mat til syv 
Evangeliesentre og Kirkens Bymisjon. 
Ti år senere blir Arne intervjuet av 
nettavisen, og kan fortelle at lagerlei-
en hans på kr 300 000 kroner i året 
betales av Oslo kommune, og mat for 
anslagsvis kr 200 millioner i året blir 
donert til Arnes prosjekt. På spørsmål 
fra nettavisen om hvorfor han har holdt 
på med dette i så mange år svarer Arne: 
«Det er på grunn av sjefen. The Big 
Boss,» og så peker han opp i luften. 

Julen var nær forestående da Byposten 
var på besøk hos ekteparet Skarpsno, 
og de var travelt opptatt av å gjøre i 
stand til jul for «barna» sine. De skal 
ha litt ekstra god mat – og gjerne en 
julepresang og litt sjokolade på kjøpet. 
Tonnevis av varer hentes hver dag med 
lastebil. Mye krefter er også brukt på 
lanseringen av boken om deres arbeid 
– «Gatens juveler», som kom ut på 
REX forlag den høsten, der inntektene 
gikk uavkortet til gatebarnprosjektet.
Julaften skal de som vanlig feire sammen 
med jentene på Bredtvedt fengsel- og 
sikringsanstalt. På spørsmål om de har 
noen spesielle juleønsker på egne vegne, 
nøler de. Ingen av dem er vant til å tenke 
på seg selv. Til slutt svarer Arne at han 
har en utfordring til menighetene i byen:
«Vi må praktisere den kristne nestekjær-
ligheten slik som i Jesu liknelse om den 
barmhjertige samaritanen; han som ikke 
var redd for å krabbe ned i grøfta og bli 
møkkete når han skulle hjelpe noen. Selv 
har jeg ofte vært tilgriset i andres blod og 
avføring.»  - Og så ønsker vi at det må 
komme vekkelse over Norge, la Gerd til.

Arne Skarpsno og kona Gerd sto et 
langt løp som storbyens barmhjertige 
samaritanere. I mer enn 20 år arbei-
det de for hjemløse, vanskeligstilte og 
rusmisbrukere i byen, et arbeid Arne 
brant for livet ut til han døde, 81 år 
gammel på påskeaften 2008. For sin 
helhjertede innsats mottok Skarpsno 
Kongens fortjenestemedalje i 1997.

Ekteparet delte ut mat, gav kjærlig  
bistand og hadde et åpent hjem for dem 
som måtte trenge det. De visste selv hvor 
tungt alt kan være når livet viser seg fra 
vrangsiden skriver Bypostens journalist 
Bente Bakken i et intervju med Gerd 
og Arne i 1997. Gerd vokste opp hos 
fosterforeldre. Pleiemor var snill, men 
dessverre slet hun med rusmisbruk.
Gerd ble tidlig en kristen; allerede da 
hun var elleve år ble hun døpt inn i 
Filadelfiamenigheten. Thomas B. Bar-
ratt, grunnlegger av Pinsebevegelsen i 
Europa, og av Filadelfiakirken, var en 
god venn av familien, og kom ofte på 
besøk. -Barratt hadde ikke bil, så han 
syklet eller gikk, og ikke sjelden ble han 
søkkvåt i regnet. Han pleide da ofte å 
tørke skoene over ovnen. En gang sto 
de for lenge, og ble brent, og dermed 
måtte Barratt sendes hjem i drosje - på 
strømpelesten, kunne Gerd fortelle.

Gerd og Arnes fedre var arbeidskamerater, 
og slik ble også barna kjent. De giftet 
seg da Arne var 18 og Gerd 27. Også 
Arne var kristen og gikk i Filadelfia, men 
etterhvert gikk det utforbakke med ham. 

I mange år misbrukte han både piller og 
alkohol, og holdt på å drive bort alle 
som var glad i ham, før livet snudde.

Deres arbeid for å hjelpe mennesker 
som strever med livene sine, begynte 
en sommer da byens institusjoner og 
hjelpeorganisasjoner skulle ha ferie. 
Arne og Gerd og en niese tok med mat 
og drikke til gjengen ved Akerselva. 
De ble først møtt med en viss skep-
sis, men det gikk ganske snart over i 
bunnløs kjærlighet. Arne og Gerd var 
enige fra begynnelsen av om at de ikke 
først og fremst skulle evangelisere.

-Man preker ikke for et menneske 
som sulter og fryser, sa Arne bestemt.  
Det dreier seg om respekt. Dersom 
noen av guttene eller jentene sier de 

Av Anne Strandskogen

ikke tror på Gud og heller ikke vil 
snakke om det, skal man ikke presse 
på. Omvendelse til Gud må skje inne i 
hvert enkelt menneskes hjerte, når de 
er klar for det. Vi vil ikke tre noe ned 
over hodet på dem. Og hva kan vi som 
utenforstående egentlig vite om deres 
tro? fortsatte Arne til Bypostens med-
arbeider. Flesteparten av de som vanker 
på gata er kristne, skal jeg si deg! De 
vandrer hånd i hånd med døden, men 
de tror på Jesus – og det vil føre dem til 
himmelen, smilte han litt blank i øynene.

Selv om både Gerd og Arne var medlem-
mer i Filadelfia, var de ikke så ofte å se 
hos oss. De  gav sine krefter og sin kjær-
lighet til medmennesker som trengte deres 
omsorg. Det ble en altoppslukende livsstil 
og et kall som tok all deres tid og krefter. 

Gatebarnas far
FRA ARKIVET

«Omvendelse til Gud må skje inne i 
hvert enkelt menneskes hjerte – når 
de er klar for det. Vi vil ikke tre noe 
ned over hodet på dem. Og hva kan 
vi som utenforstående egentlig vite 
om deres tro? Flesteparten av de som 
vanker på gata er kristne, skal jeg si 
deg! De vandrer hånd i hånd med 
døden, men de tror på Jesus – og det 
vil føre dem til himmelen»   Arne Skarpsno

At bysten av Arne Skarpsno ble plassert 
nettopp på Plata, som i mange år var 
samlingssted for narkomane, og der 
betydelige mengder stoff ble omsatt, 
passer godt. Her har Arne tilbrakt mye 
tid, og hjulpet veldig mange mennesker. 
At narkotikamiljøet er flyttet fra Plata, 
betyr ikke at problemet er borte. Det har 

bare tatt nye veier. Mange mennesker 
fra ulike samfunnslag sliter med livene 
sine, med rus og kriminalitet, og trenger 
omsorgsfulle mennesker rundt seg. Arne 
Skarpsnos juleutfordring til menighetene 
i byen om å bry oss, og vise nestekjær-
lighet og hjelpe våre medmennesker, 
er fremdeles like viktig og aktuell.

Overrekkelse av Kongens fortjenes-
temedalje i sølv 18. mars 1997 i Oslo råd-
hus. Ordfører Per Ditlef Simonsen gav 
Gerd og Arne Skarpsno mange lovord 
for deres innsats. ”Gjennom sitt arbeid 
viser Arne medmenneskelig omsorg for 
de svakeste, det faller ham aldri inn å 
fordømme,” sa ordføreren i sin tale. 

På «Plata» i Oslo, nederst i Karl Johans gate, står 
det en byste av «Gatebarnas far» Arne Skarpsno, og 
under avdukingen i 2007 kom Arne typisk nok med 
en oppfordring om at folk må gjøre mer for andre.
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Hva skal vi  
egentlig med Gud?

Av Daniel Egeli

ANDAKT

Igjen nærmer vi oss den høytiden vi 
kaller jul. For mange er det lysenes og 
stemningens høytid. Som et lyspunkt i 
årets mørkeste periode. Her i vår kant 
av verden lener vi oss tillitsfullt til Frem- 
skrittet og velferdsstaten. Over tiår har 
vi sett at verden blir bare bedre og bedre. 
Aldri har vel en så liten andel av verden 
levd i fattigdom, vært analfabeter eller 
hatt bedre tilgang til et helsetilbud!  
I de mest folkerike nasjonene ser vi en 
økonomisk vekst og bedring av levestan-
dard. For ikke å snakke om den tekniske 
utviklingen! Jeg har selv sett folk som bor 
i blikkskur ha internett og smarttelefon. 

Og skulle ting gå dårlig for noen i vår 
kant av verden så lener vi oss tillitsfullt 
til velferdsstaten, som heldigvis avlaster 
oss for det personlige ansvaret for naboen 
som sliter. Velferdsstaten tar imot deg når 
du blir født, den utdanner deg, sørger for 
helsen din, og tar vare på deg når noe går 
galt. Aldri har vel verden vært bedre enn 
nå? Vi kan legge bort dårlig samvittighet 
uten å nesten behøve løfte en finger!

Hadde Gud bare ventet litt. Ventet 
til 2020! Så hadde han jo ikke be-
høvd å utsette seg for alt styret og 
lidelsen med å bli født i en stall, leve 
sammen med fattige og lidende men-
nesker, og til slutt bli torturert og drept 
av de han var kommet for å hjelpe.

Fra sin utsikt ser Skaperen hele verden, 
og hvert enkelt menneske. Jeg tenker 
at han begeistres over sitt skaperverks 
evne til å forvalte sine gudgitte evner 
til å gjøre verden til et bedre sted. Jeg 
tenker at han liker at vi evner å lage 
gode velferdsordninger og strukturer. 

Men ingenting av dette løser menneskets 
dypeste behov. I Bjørn Stærks bok «Å sette 
verden i brann», beskriver han seg selv 
slik:  «En ateist som skriver om Jesus».
Han skriver: «Fremskrittet er en illusjon» 
og «Verden er fortsatt full av lidelse». 

På tross av alle sine fremskritt og vel-
ferdsordninger hadde mennesket fortsatt 
vært så uendelig fortapt uten at Gud kom 
ruslende inn i vår verden. Han brakte 
med seg redning, håp og trøst. For vi 
trenger sannelig å bli reddet fra våre svak-
heter og mørke tilbøyeligheter. På tross 
av forventningen om fortsatt fremskritt 
er veien til Guds åpne favn totalt utenfor 
rekkevidde for alle våre anstrengelser.

Så er vår verden fortsatt i desperat 
behov for at Gud tar steget ut fra sin 
Himmel. For fremskrittet og velferdsord-
ninger endrer ikke et menneskes hjerte.  
De løser ikke ensomhet. De helbreder 
ikke de sår livets dødskrefter påfører oss. 
Og de gir oss ikke et håp som strekker seg 
ut over god helse og våre leveår. De gir 

oss ikke en fred som trosser livets skiften-
de omstendigheter. Men det gjør vår Gud.

I øyeblikkets tillitsfulle blikk av tro 
til Ham finner det sårbare mennesket 
trøst og styrke. Idet frelsesdramaet 
utspiller seg innenfor tidsrammen til 
gudstjenesten blir jeg minnet om en 
oppsøkende kjærlighet, som ikke går 
ut på dato. Og jeg inviteres til å flytte 
meg fra å være tilskuer til å bli deltaker.
Og som forfatter og retreatleder Peter 
Halldorf så vakkert skriver: «så går men-
nesket langsomt fremover.» Aldri alene. 
Uten å behøve å frykte at dets tro er for 
liten eller at dets synd er for stor. For 
Gud lå virkelig og skrek i en stall der 
utenfor Betlehem. Og barnets skrik ble 
over tid endret til en stemme som trygt 
sier ditt navn. Nådefullt og inviterende.

Så trenger vi vel Gud på tross av fremskritt 
og velferdsordninger. For Gud alene kan 
endre et menneskes hjerte, og tilføre våre 
liv både et nåtidig og et fremtidig håp.

Gud er med deg min venn. Fordi Han 
selv ønsker det.

Illustrert av Ingvild Hjørnevik
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med en stor 

Av Jan-Erik Oppedal 
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Ida, Jonathan, Birgitte og Kjetil. En nydelig familie. 
En ettermiddag hjemme hos dem gjør noe med deg. 
Mangfold er ikke lenger bare et honnørord. Det er 
familien Bergerud Larssen, det.
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Vi har sett henne på TV noen ganger, 
Birgitte Bergerud Larssen med nyfødte 
Ida. Hun har fortalt om det sjokkeren-
de møtet med helsevesenet da hun ble 
gravid, der det å ta abort var det eneste 
valgbare alternativet. Da Birgitte og 
Kjetil ville velge å ta imot den lille de 
ventet, måtte de gå hjem og google. 

Birgitte (36) fra Sandefjord og Kjetil (34) 
fra Askim møttes i Oslo gjennom felles 
venner. De var gode venner i et par år 
før det oppstod søt musikk, og da gikk 
det fort. - Vi kjente jo hverandre godt, 
så da visste vi hva vi gikk til, smiler 
Kjetil, og Birgitte nikker samtykkende. 
Jonathan (3) og Ida (10 mnd) er som barn 
flest rundt middagsbordet. Det prates, 
pludres, spises og mates. Når måltidet 
er over, leker Jonathan, mens Ida ligger 
på teppet og løfter seg opp på sterke 
armer, mens hun ler sin hjertegode latter. 
Hun er så utrolig oppmerksom mot den 
fremmede som har kommet på besøk. 

Birgitte og Kjetils kamp for mangfold 
tok helt av i forbindelse med Stortin-
gets behandling av bioteknologiloven 
i juni. Opptakten hadde imidlertid 
startet tidligere. -Vi ble jo ganske tidlig 
i svangerskapet oppfordret til å ta abort 
på grunn av en alvorlig tilstand hos 
fosteret. Da vi sa at vi ikke ønsket det, 
var det ingen forståelse å møte. Vi ble 
bedt om å tenke på det, på en måte som 
sa at når dere kommer til dere selv, vil 
dere se annerledes på dette.Vi ønsket 
heller ikke noen fostervannsprøve på 
grunn av risikoen som er forbundet 
med det, forteller Birgitte.  Kjetil håpte 
imidlertid, for den sommeren så det så 

pass mørkt ut at Birgitte og Kjetil ikke 
visste om barnet kom til å leve i det 
hele tatt. -Da ble Downs syndrom det 
vi håpet på. Det var det beste utfallet 
på en måte, hvis hun fikk leve, da. 
Det ble forespeilet store hjertefeil og 
hjerneskade. Den sommeren var veldig 
mørk og hodet ble fylt av mange rare 
tanker. Ventetiden var uutholdelig.  Neste 
ultralyd ble som et mirakel. Birgitte 
forteller: -Det var store endringer fra 
forrige gang. Nå så det veldig bra ut, 
og på sykehuset brukte de ordet magisk.
Birgitte og Kjetil blir tankefulle når de 
tenker tilbake på at de fikk en så sterk 
anbefaling om å ta abort, og at ni av 
ti gjør det i en slik situasjon. Birgitte 
hadde likevel en følelse av at det var et 
eller annet som ikke var som det skulle 
være, det er vel kanskje et morsinstinkt, 
tror Birgitte. Selv om svangerskapet 
hadde startet med en alvorlig tilstand 
hos fosteret, hadde begge et håp om 
at Gud hadde helbredet Ida. Da Ida 
ble født, hadde hun Downs syndrom.  
Vi fikk et friskt barn, fordi alle de alvor-
lige tilstandene som hun hadde i starten 
av svangerskapet, var borte. Downs 
syndrom er ingen sykdom, selv om det 
kan se sånn ut i følge Google. Jeg var 
veldig glad for at Ida var Ida, sier Birgitte.

Etter ti dager var dagen kommet for å 
ta henne med ut, men det ble ikke helt 
som forventet for de nybakte foreldrene.
Vi fikk flere kommentarer på at det var 
trist at det ble slik, vi ble nesten møtt 
med en sorgreaksjon som om vi hadde 
mistet noen. Det ble et antiklimaks, 
jeg hadde overhodet ikke behov for at 
folk skulle synes synd på oss. Jeg ville 

jo at folk skulle gratulere oss med ei 
nydelig jente. Den første posten jeg la 
ut på sosiale medier var at jeg var så 
glad for at Ida var den hun var, hun er 
en gave fra Gud, jeg ville ikke hatt noen 
annen enn Ida med Downs syndrom, 
det er jo sånn hun er, sier Birgitte stille.
Aktiviteten på sosiale medier skapte et 
stort engasjement, men hvor stort det 
kom til å bli, visste ikke Birgitte da.  
Men i neste runde, da bioteknologi-
loven ble endret, sperret hun øynene 
opp. -Det ble hevdet av tilhengerne av 
liberaliseringen at helsepersonell var 
i stand til å gi nøytral informasjon.  
Det hadde jo ikke vi fått i det hele tatt. 

Tror du at helsepersonellets holdninger 
er påvirket av samfunnets holdninger 
om at kvinner ikke skal behøve å få 
barn med Downs syndrom? 
- Vi opplevde at da vi sa at vi ikke ønsket 
å ta abort, skiftet stemningen i rommet 
veldig. Den var varm og omsorgsfull da 
vi ble fortalt om alt som var galt, at abort 
var opplagt, men da vi sa at vi ønsket å 
beholde barnet, og vi måtte si det flere 
ganger, da følte vi at vi var dumme, de var 
veldig tydelig på at dette ikke er vanlig. 
Kjetil supplerer: -Vi skal være de første 
til å si at dette ikke er lett. Hadde vi 
ikke hatt troen og det menneskesynet 
vi har, vet jeg ikke hva som skulle båret 
oss. Vi fikk veldig nedslående nyheter. 
Det vi tror er veldig bra, har plutselig 
snudd og blitt veldig mørkt. I tillegg 
blir du pushet til et valg som du der 
og da ikke bør ta i det hele tatt, når du 
er så langt nede. Vi var veldig sårbare, 
og vi kjente veldig på det presset selv 
om abort ikke var et alternativ for oss.
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I en situasjon der Birgitte og Kjetil 
kjente på at de burde blitt ivaretatt av 
helsepersonellet, var det de som måtte 
være sterke og stå imot presset. De ble 
overlatt helt til seg selv til neste ultralyd 
over en måned senere. Ingen instanser 
var på banen, de fikk ikke tilbud om 
å snakke med noen. -Jeg deler mye i 
sosiale medier at Ida er et unikt men-
neske, hun er en unik personlighet, og 
at hun mest er et produkt av oss som 
foreldre, som alle barn er. Hun er ikke 
bare Downs syndrom. Hun er Ida, og 
jeg håper at hun skal verdsettes for 
det, sier Birgitte, som både håper og 
tror at Ida vil bli inkludert på samme 
måte som andre barn som den hun er.

Det kristne menneskesynet, at alle men-
nesker er like mye verdt, lå til grunn for 
det valget Birgitte og Kjetil tok. De fleste 
i samme situasjon tar et annet valg, og 
vi reflekterer litt rundt hva det er med 
samfunnet som gjør at man ser på det å 
få barn med en funksjonsnedsettelse mer 
som en byrde enn en mulighet. Birgitte 
har en klar mening om hvorfor det er 
slik. -Jeg tror det er lite kunnskap om 
dette, og det man ikke vet noe om synes 
man er skummelt. Jeg prøver ikke å 
tenke så langt fram i tid når det gjelder 
Ida, jeg vil at hun skal forme sin framtid 
selv. Jeg tror frykten mange har handler 
mye om at man har behov for kontroll, 
og at vi dyrker det perfekte. Jeg tror 
ikke at det er de som tar abort som er 
problemet, det er samfunnet rundt som 
presser, slik at du tror at abort er det 
beste for deg, din familie og livssituasjon. 

Hva skjer med bildet av Gud når man 
får barn med funksjonsnedsettelser? 
Har dere tenkt at som kristne skal Gud 
bevare oss fra dette?
-Da Jonathan ble født med en metabolsk 
sykdom, opplevde jeg en skuffelse på at 
Gud ikke helbredet det. Sykdommen hans 
håndterer vi veldig greit nå, men det kan 
være alvorlig enkelte ganger - og det 
gjorde at jeg måtte tenke over ting med 
troen som jeg hadde tatt for gitt tidligere. 
Jeg har sett på meg selv som en trygg og 

god kristen, men nå ble gudsbildet litt 
rokket. Hadde jeg ikke hatt Kjetil som 
var villig til å prate om tro og tvil, som 
vågde å stille de store spørsmålene, også 
om helbredelse, så vet jeg ikke om jeg 
hadde sittet tilbake med en tro på Gud i 
det hele tatt, forteller Birgitte åpenhjertig. 

Vi er et samfunn som er opptatt av å 
dyrke det perfekte. Hva tenker dere om 
at dere alltid vil være en familie som 
ikke er «perfekt»?
-Jeg synes det er litt kult, jeg da. Jeg synes 
vi kler å ha ei jente som er annerledes. 
De første fordommene jeg møtte, var 
mine egne. Jeg hadde tenkt at livet med 
Downs syndrom skulle være så mye 
annerledes, med fokus på diagnosen. 
Men i hverdagen glemmer jeg det jo, og 
i forhold til gudsbildet mitt er det blitt 
mer forsterket enn svekket med Ida. Det 
er ingen tvil om at hun er helt spesiell. Vi 
føler oss mer velsignet nå enn vi gjorde 
før. Dessuten vet vi at søsken til barn 
som har Downs syndrom skårer høyere 
på empati og medfølelse, de får kort sagt 
et annet syn på de verdiene som virkelig 
er viktige, mener Birgitte. Kjetil legger 
til at livet i dag skal optimaliseres hele 
tiden og bli så perfekt som mulig, det 
er en slags mal på hva som er lykke. 
-Men livet har lært oss at du kan aldri 
vite helt hva du får. Vi har fått Ida med 
alt det positive og alt det som kan bli 
utfordringer, men man vet aldri hva som 
skjer med barn som ikke har et ekstra 
kromosom heller, man vet jo aldri hva 
som skjer i livet. Jeg tenker at det er 
ingen som gir så mye uttrykk for glede 
når de ser meg som Ida gjør, så jeg føler 
meg virkelig velsignet med en stor gave. 

Når Birgitte har delt noe av familiens 
liv på Facebook, opplever hun at det 
hjelper å ha en stor menighet i ryggen. 
Det er lett å bli litt hes når man snak-
ker om disse tingene hele tiden. Det 
spørs om ikke den støtten blir enda 
større når vi nå er kommet enda litt 
tettere på denne mangfoldige familien.   

”Jeg tenker at det er 
ingen som gir så mye 
uttrykk for glede når 
de ser meg som Ida 
gjør, så jeg føler meg 
virkelig velsignet med 
en stor gave.”
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... men han svarte «Min nåde er 

nok for deg, for kraften fullendes i 

svakhet.» Derfor vil jeg helst være 

stolt av mine svakheter, for at 

Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og 

derfor er jeg fylt av glede når jeg for 

Kristi skyld er svak, blir mishand-

let, er i nød, i forfølgelser og i angst. 

For når jeg er svak, da er jeg sterk.

2. Kor 12, 9-10

Illustrasjon av Ingvild Hjørnevik
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Hvordan bli den du er 
skapt til å være?

Poenget er at vi mennesker er ikke 
statiske, vi står ikke stille og er dønn 
like hele livet. Tvert imot er vi hele 
tiden i utvikling. Noe blir sterkere i 
oss, noe blir svakere. Det å følge med 
på og være bevisst disse bevegelsene, 
er noe av det aller viktigste vi kan 
gjøre. I Filadelfiakirken pleier vi å si at 
det er tre sider som er viktige for at vi 
formes til likhet med Jesus, eller sagt 
på en annen måte; at vi blir mer den vi 
er skapt til å være. Disse setter vi opp i 
en trekant vi kaller disippeltrekanten. 

Erfaringer
Jeg bor like ved Marka og de fineste 
vinterkveldene går jeg på ski under stjer-
nehimmelen. Noen sånne kvelder kan 
det føles som om Gud er helt nær. Som 
om han er i diamantene på snøen, i det 
stille draget mellom trærne eller i pusten 

min. Noen ganger i en gudstjeneste når 
vi synger sammen om Guds storhet 
eller når vi ber, er det som om Gud blir 
helt fysisk og konkret, som en varme 
gjennom kroppen. Eller at det sies eller 
synges blir så levende og til meg at det 
bare må være Gud som snakker gjennom 
det som skjer. Sånne øyeblikk er deilige, 
troen blir mer levende og hjertet gleder 
seg enda mer til den dagen vi helt og 
fullt skal forenes med Gud. Som kristne 
kan denne og tusen andre måter vi er-
farer Gud på, være gaver for troen vår. 

Det kan ofte være fint å lytte til mennes-
ker som ber. Mennesker som selv har hatt 
gode erfaringer med Gud ber ofte bønner 
som: «Jeg ber om at vi må få kjenne at 
du er her Gud», eller «Jeg ber om at alle 
må få et møte med deg i dag Jesus!». 

Like fullt er det ikke alle skiturer eller 
gudstjenester jeg merker at Gud er 
der, selv om jeg teologisk tror det er 
slik. Og etter å ha vært pastor noen år 
synes jeg også å se at noen mennesker 
har lettere for å fornemme Gud enn 
andre. Den gamle predikanten Frank 
Mangs sa at noen var mer «åndelig 
sinnet». Men, og dette er viktig, hvis 
erfaringer blir det eneste kriteriet vi 
verdsetter og bygger troen på, vil vi 
ekskludere de som har vanskeligere for å 
bruke et slikt språk om troen sin. Dette 
tror jeg har vært en slagside for kirker 
som Filadelfiakirken. Derfor er også 
de andre sidene i trekanten så viktige. 

Praksiser
Vi moderne vestlige mennesker kan av 
og til ha en litt komisk avstand mellom 
det vi sier og det vi gjør (sånn for eksem-

Av og til kan vi møte mennesker det er lenge siden vi har sett og tenke; du 
har forandret deg! En ting er at folk kan få mage, grått hår eller begynne 
å gå i allværsjakke. Noe annet er hvis man fornemmer; «du snakket ikke 
sånn om troen din før», eller «den jeg kjente ville ikke gjort det valget 
der, hva har skjedd?». 

Av Andreas Hegertun

pel å ønske flyktninger velkommen på 
Facebook, men ikke i gaten vi bor). Og 
kan hende reduserer vi også troen til en 
mening vi en gang bestemte oss for uten 
at det følger noen konkrete praksiser 
med. Praksiser i denne sammenheng betyr 
de «hellige handlingene» som kirken 
alltid har gjort. Å gå sammen til guds-
tjenester, ta imot nattverd, lese Bibelen, 
be, synge og bekjenne troen sammen. 

Kanskje provoserer jeg noen med det 
jeg sier nå, men uavhengig av hvor mye 
du trives i det menneskelige fellesskapet 
eller aktivitetene i kirken, er vi ment å 
jevnlig delta i disse praksisene nevnt over. 
Og om vi avskjærer oss fra dette, så vil 
vi forandre oss, selv om vi ikke tror det 
selv. For det vi gjør over tid, former oss til 
den vi blir. Dette må selvsagt ikke skje av 
tvang og om fellesskapet gjør oss vondt 

kan vi måtte bytte fellesskap. Men vi 
bør være bevisste at vi blir det vi gjør. 

Evangelium
Grunnplanken i denne trekanten er 
evangelium, altså kjernen i den kristne 
tro. Det at Gud i sin nåde sendte sin sønn 
som døde og stod opp igjen for oss alle. 
Ingen av våre erfaringer eller praksiser 
gjør dette mer eller mindre sant. Det 
er Guds verk alene, Guds nåde alene. 

Vår menneskelige natur og vårt eget 
hjerte vil ofte fordømme oss og min-
ne oss om våre feil og mangler. Men 
kristen tro bygger på at Jesus levde 
det livet vi skulle ha levd. Han døde 
den døden vi hadde fortjent å dø. Og 
siden han har gjort dette ferdig for oss, 
kan vi leve frimodig som Guds barn. 

Å være en kristen er, når alt kommer 
til alt, å leve i og ut ifra dette som 
grunnlag for alt annet. Det begynner 
i kjærlighet, det fortsetter i kjærlighet, 
det bæres av kjærlighet og til slutt er 
det bare Guds kjærlighet som vil redde 
oss fra døden selv. Det å se hele livet sitt 
gjennom evangeliet vil forme oss mer 
enn noe annet. Måtte vi alle få leve, 
vokse, falle og reise oss opp igjen og 
igjen, sånn i at vi til slutt som Paulus 
sier kan «bli funnet i ham» (Fil 3:9)

Illustrert av Line Wikstøl Fidjestøl
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Fotoserie av Darjan Klingenberg Kovačić

Bildeserien er en fotvoandring gjennom 
Oslos gater der vi ser på bygninger som 
har stått i mange år. Bygninger som ikke 
er i den beste forfatningen men likevel 
fremdeles holder stand. Det er eldre 
bygg som har blitt restaurert og har fått 
en ny hensikt.  Det er også nyere bygg 
som er bygget med bærekraft i tankene. 

-Historien sitter i veggene på flere av 
byggene, og jeg kunne ønske de kunne 
snakke og fortelle oss om alt de har 
opplevd.

Utholdne 
bygg
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Når jeg hører ordet utholdenhet, tenker 
jeg på trening. Jeg tenker på svette, 
rødsprengte fjes, tungpust og ubehag. 
Utholdenhet er en egenskap som kjennes 
på kroppen. Jeg tenker også på uthol-
denhet som et uttrykk for trofasthet og 
viljestyrke. Evnen til å fortsette forbi 
det som smerter og er tungt. Og så tror 
jeg at Gud utruster oss med verktøy 
for å hjelpe oss gjennom og forbi disse 
tyngre periodene i livet. Noe jeg har fått 
erfare i livet mitt er at Gud kaller oss 
til vaner. Vaner som skaper en rytme i 
hverdagen vår, og som minner oss på 
hensikten med det vi gjør. Og hjelper 
oss til å se verden gjennom Guds øyne. 
Og så tror jeg at vaner bidrar til en 
bærekraftig hverdag. Det er med på å 
gjøre at vi kjenner at vi har hodet over 
vann, og at vi fortsatt klarer å navigere 
i hverdagen. Og en bærekraftig hverdag 
er grunnmuren for å være utholden. 

I en periode av livet mitt bestemte 
jeg meg for å trene hver eneste dag, 
i 3 måneder. Dette er i utgangspunk-
tet noe som frister veldig lite for mitt 
vedkommende, men jeg kjente at jeg 
trengte å bryte noen mønster. Det som 
var spennende, og som kontinuerlig 
motiverte meg til å fortsette, var hvor-
dan den fysiske disiplinen min påvirket 
mine åndelige rutiner, inkludert min 
trofasthet og utholdenhet i bønnelivet. 
Uansett hvordan formen varierte fra dag 

til dag så gjennomførte jeg en kortere 
eller lengre treningsøkt. Jeg dro derfra 
med mer energi og lettere til sinns.  
Jeg kjente på hvor deilig det er å mestre, 
og å være trofast og konsekvent til de 
rutinene jeg hadde satt. I tillegg erfarte 
jeg også hvor godt det er å ta vare på og 
bruke den kroppen Gud har gitt meg. 
På samme måte ble jeg mer og mer 
inspirert til å være trofast i bønn. Være 
trofast til Gud. Jeg erfarte et voksende 
ønske om å aldri ville gå en dag uten 
å ta med Gud. Jeg lagde meg rutine 
på å hver morgen våkne og spørre 
Gud hvilke planer han har lagt for 
dagen, og hva han ønsker å fortelle meg.  
Jeg satt av tid i timeplanen til å bare 
være hos og med Gud. Nøkkelen for 
de timene var ikke å være i konstant 
bønn, men i konstant relasjon til Gud. 
Mitt fokus var både å være i forbønn, 
men også å være lyttende og gi Han 
plass. Som å føre en samtale med en god 
venn hvor begge øser ut av hjertet sitt.

Som du kanskje skjønner så var ikke dette 
tre måneder i en «normal hverdag» i livet 
mitt. Hverdagen min nå går i ett med 
det livet byr på. Studie, jobb, familie, 
venner og kirke. Hver sommer bruker jeg 
tid i bønn og refleksjon for å planlegge 
den kommende høsten. Jeg forsøker å 
ha en balanse i mine engasjement og 
prioriteringer i timeplanen. En balanse 
av steder jeg er forpliktet til å være,  

er frivillig, opptrer som en leder, er 
tilstede som en deltaker, og viktigst av 
alt; tiden til Hvile. Om det er ubalanse i 
disse elementene av hverdagen, så kjenner 
jeg at kroppen etterhvert begynner å gå 
på reservebatteriet. Det er lite bære-
kraftig, og jeg holder ikke ut i lengden. 

I en travel hverdag er det ikke alltid det 
lar seg gjøre å sette av timesvis i bønn 
og tilbedelse. Det som er så ufattelig 
godt å tenke på er at vi har bønnens 
Ånd i oss, og kan småprate med Gud 
akkurat når vi vil, og i de situasjonen 
vi trenger det mest. Vi kan leve i tilbe-
delse og nærhet til Gud, samtidig som 
vi er opptatt av hverdagens gjøremål. 
Og så tror jeg at når vi lytter til Gud 
og stiller oss disponible for hva Han 
vil gjøre gjennom oss, så vil ting skje.

Jeg tror også at utholdenhet handler 
om å stå i det som ingen ser, og som 
man ikke umiddelbart ser resultater i. Å 
fortsette å gå i forbønn for den vennen 
som ikke tror, det familiemedlemmet 
som ikke er helbredet, eller en tilsy-
nelatende håpløs situasjon. Jeg tror at 
ved å koble seg på Guds hjerterytme, 
vil vi få et guddommelig håp og ut-
holdenhet. Han som har skapt alt, vet 
alt, ser alt og er allestedsnærværende.

Utholdenhet
av Solveig Vera Frøyen

Illustrert av Ingvild Hjørnevik
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Hvordan har koronarestriksjonene påvirket din 
kristne praksis med tanke på ditt gudstjeneste-
fellesskap, dine relasjoner med mennesker og 
din personlige relasjon til Gud?

Illustrert av Ruth Eline Iversen

Relasjon med restriksjoner

Koronarestriksjonene setter jo en be-
grensning på fellesskapet i kirka, som 
preger relasjonene. Det blir kortere 
samtaler under gudstjenestene, og færre 
møteplasser utenom gudstjenestene 
når man vil begrense nærkontaktene. 
Heldigvis har jeg et småfellesskap hvor 
vi prioriterer å møtes, enten fysisk om 
vi er få nok, eller digitalt. Det hjelper 
mye! Jeg tror relasjonen min med Gud 
har vært ganske stabil gjennom denne 
tiden, samtidig som jeg  kanskje har brukt 
mer tid i bønn og stillhet. Kanskje dette 
er fordi vi i den siste tiden har blitt litt 
ekstra “presset” når det gjelder stadig 
nye restriksjoner å forholde seg til, og 
spesielt når dette fører til mangel på 
sosial kontakt på fritiden. Da er det 
godt å ha en Gud å vende seg til!

Line Marie Hverven

For min del har det blitt mye mindre 
fysisk deltakelse i kirka i dette halvåret, 
men vi er skikkelig heldige som kan delta 
på digitale gudstjenester de gangene 
det ikke er mulig å være tilstede i Fila. 
Noen ganger har vi kunnet ta en lang 
og god frokost og feiret gudstjeneste 
sammen, og det fikk vi sjelden til før 
korona. 1-0 til oss.

Siden jeg jobber i skolen, økte arbeids-
mengden i takt med korona. Det samme 
skjedde i idrettslaget da det åpnet for 
barn og unge der, og jeg er takknemlig 
for tilnærmet normale dager. Savnet 
etter fellesskap med venner og familie 
er imidlertid stort hos de fleste, og min 
bønn er at alle skal ha noen nære, for 
jeg ser at ensomhet og engstelse øker. 1-1

Småfellesskapet vårt har kunnet fortsette 
gjennom hele denne perioden, ofte med 
en eller flere på en skjerm, men i forrige 
uka satt plutselig alle der med hver vår 
skjerm. Da savnet jeg virkelig å kunne 
møtes! 1-2 til korona.

Heldigvis er det ingen restriksjoner mot 
bønn, og jeg holder meg nær Gud og 
gleder meg til vi snart kan være nær 
hverandre også, uten dårlig samvittighet. 
100-2 til oss!

Hege Martinsen
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Å knele ved sengen
Av Stian Kilde Aarebrot

Illustrert av Line Wikstøl Fidjestøl

For et par år siden startet Etter Kristus 
opp med en ny bibellesemetode for 
fellesskap. Vi kaller metoden operatio 
divina.Vi leser en bibeltekst flere ganger 
sammen, før vi går hvert til vårt for 
å leve oss inn i teksten med fantasi-
en. Så kommer vi sammen igjen for å 
snakke om hvordan vi kan respondere 
på teksten med noen praksiser eller 
øvelser for den kommende måneden. 

Det er ikke bare kristne som er med på 
disse samlingene. «Fanny» for eksempel. 
Hun har vært med på de fleste samlingene 
i ett års tid nå. På hennes aller første 
samlingen leste vi bibelteksten om kvin-
nen som «hadde levd et syndefullt liv» 
(Luk 7,36–50). Denne kvinnen hadde 
kommet ubedt og hadde nærmest kræsja 
middagsselskapet til en fariseer, fordi hun 
visste at Jesus var der. Gråtende begynte 
hun å fukte Jesu føtter med tårene sine, 
før hun tok frem en svært kostbar salve 
hun hadde med seg, som hun brukte til 
å massere Jesu ømme fotblad og tær 
med. Jesus blir nødt til å forklarer for 
den forsmådde fariseeren at grunnen 

til at kvinnen gjorde som hun gjorde, 
var at hun var så enormt takknemlig, 
fordi hun hadde blitt tilgitt så mye. 

Da vi kom til delen med idémyldring 
om en passende praksisrespons, var 
det mange som bestemte seg for at de 
daglig skulle knele ved senga og takke 
Jesus. Noen ville også føre en takknem-
lighetsliste. Fanny var usikker om hun 
kunne bli med på dette. Hun var jo ikke 
kristen, sa hun. Ble ikke det å knele litt 
vel «bønnete»? Etter noen dager med 
frem og tilbake, bestemte hun seg for 
å gjennomføre knelingen, så lenge det 
ikke innebar folding av hendene. Og så 
skulle hun føre en takknemlighetsliste.

Én måned senere møttes vi for å dele 
hvordan det hadde gått. Fanny tok 
umiddelbart ordet. Hun fortalte ivrig 
at hun ganske raskt hadde begynt å 
kjenne seg så fredfull. Og så sov hun 
bedre enn noen gang. Før hadde hun 
alltid fylt stillheten med en podkast 
eller noe, som hun kunne sovne til. Nå 
trengte hun ikke slike stimuli lenger. 

«Og så kjenner jeg meg så takknem-
lig! Men jeg er ikke kristen altså», sa 
hun med spøkefull mine. Ett år senere 
kneler Fanny fremdeles hver kveld. 

Jeg drømmer om menigheter og kristne 
småfellesskap der det er helt vanlig 
at folk som ikke er kristne kan være 
med på våre kristne praksiser. At når 
noen lurer på hva vi som går i en kirke 
holder på med, kan vi si som Jesus: 
«Kom og se!» I boken min, Kunsten 
å forme livet, skriver jeg at både klos-
tervisdom og hjerneforskning sier at 
«Vi blir det vi gjør». Derfor mener 
jeg at kristen tro også bør formidles 
gjennom å invitere til personlig praksis. 

Kanskje har du noen praksiser du hol-
der på med i forbindelse med advents-
tiden? Er det noen av disse det kan 
være naturlig å invitere folk med på? 

Stian Kilde Aarebrot er prest, forfat-
ter og daglig leder i Etter Kristus – 
nettverk for kristen trospraksis.

500 ORD
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Hva er Åpne Hjem, Eline?
Åpne Hjem er en dugnad for å prøve 
å hjelpe barn i byen vår som tren-
ger det mest. Dugnaden startet med 
Beveg Oslo, som utfordrer alle kirker 
i Oslo til å bli med. Vi inviteres og 
utfordres til å mobilisere flere foster-
familier, beredskapshjem, besøks-
hjem, hybelhjem og støttekontakter.  

Hva er bakgrunnen for at denne 
kampanjen kom i gang?
Det kom fra Beveg Oslo, en aktør 
etablert av en del kirker i Oslo for å 
gjøre analyse av Oslos åndelige, sosiale 
og kulturelle tilstand, skape arenaer 
som kobler kristne ledere i byen fra 
alle sfærer, for å påvirke byens agenda. 
Nå har de sett på den sosiale smerten 
i byen, og da spesielt inn mot barn og 
ungdom som trenger hjelp. De har sett 
på behovet, tatt konkret tak i det, og 
begynt å gjøre noe med det. Så har 
de servet kirkene med informasjon 
og vi kobler oss på så godt vi kan. 

Er det mange kirker med?
Har ikke helt oversikt, men jeg tror vi er 
en av de kirkene som har koblet oss på 
først. Det er flere som har noe på gang, 

og har lyst til å være med, så det kommer 
nok flere initiativ etterhvert. Og det er 
spennende, for sammen er vi sterke!

Hva er det store målet? Hva ønsker 
man å oppnå?
Målet er at flere barn og unge i Oslo 
skal få hjelp, for nå er det 100 barn 
som ikke har et hjem. Det er vanskelig 
å sette konkrete mål som f.eks 10 eller 
20 nye familier, for det er et stort og 
vanskelig tema – men klarer vi å minske 
køen, er vi veldig glade. Vi drømmer 
om at Oslo skal bli varmere gjennom 
dette, at Guds rike skal komme og 
at Oslo skal bli et bedre sted å bo.

Er denne dugnaden for alle? 
Godt spørsmål, det er jo flere ting man 
kan engasjere seg i – alt fra fosterfami-
lie til besøkshjem og til støttekontakt. 
Man bør være fra student og oppover 
når det gjelder alder for å delta. Vi blir 
jo en kobling til barne- og familie-eta-
ten, og det er endel matching og krav 
som skal sitte før man kan hjelpe. Så 
det er nok ikke alle som kan bli med, 
men om man har lyst til å bidra og har 
hjerte for det så er det hvertfall mulig-
heter. Det som er fint, er at det er ulike 

terskler for å engasjere seg, fra støtte-
kontakt noen timer i uka til hele uka. 

Hvordan var responsen fra kirkene i 
byen da Beveg Oslo lanserte idéen?
Alle var kjempepositive og tenker at dette 
er superviktig! Vi ser det er en stor sosial 
smerte, og dette er virkelig noe kirkene 
kan gjøre noe med. Vi er kalt til å elske 
mennesker og ta vare på skaperverket, så 
kirkene kjenner at det trykker på hjertet, 
og at det ligger i vårt DNA. Responsen 
er at alle vil, men det er en krevende 
kampanje, for det er noe mer enn å 
skulle melde seg til lovsangstjeneste. 

Dette er en krevende tematikk, hvordan 
er det å gjøre dugnad på et sånt område?
Det er et viktig tema, men også et sår-
bart tema. Det kan være folk i kirken 
og folk som leser Byposten som kan ha 
erfaring med det. Det er ikke alltid slik 
i et fosterhjem at et barn nødvendigvis 
blir tatt fra en familie, men at foreldre 
ser selv at de ikke klarer å ta vare på 
barnet slik de ønsker, og tilkaller hjelp. 
Det er klart det også kan være vanskelig 
for en fosterfamilie å få et nytt barn 
inn i familien, med alt det bærer med 
seg. Men selv om det er et vanskelig 

Med engasjement 
for Oslos barn

Filadelfiakirken er med på fosterhjemsdugnaden Åpne 
Hjem, initiert av Beveg Oslo. Vår diakonale leder Eline 
Berg er prosjektleder, og Byposten tok en prat med 
Eline for å lære mer om hva dugnaden går ut på.

Tekst og Foto av Kjetil Bergerud Larssen

tema, så kan vi ikke la være å snakke 
om det, for det er så viktig og barn 
trenger hjelp i byen vår.Vi er jo tidlig 
i dugnaden nå, og har jo hatt et fokus 
på denne dugnaden i høst, men vil fort-
satt holde tematikken varm fremover. 

Har dere fått noen respons på noen som 
vil hjelpe og bli med allerede?
Det er fem-seks stykker som har meldt 
seg som støttekontakt, og tre som har 
meldt seg som besøkshjem. Foster-
hjemskøen øker med 10 % årlig, så 
vi håper det kan være kort vei til å 
melde seg også fremover, selv om 
samfunnet nå har stengt mer ned.

Hva tenker Gud om dette? 
Eline og jeg får en god prat, og Eline 
fortsetter. -Jeg er jo bare 24 år, har 
ikke så mye erfaring og kjenner ikke 
så mange som har stått i dette. Så for 

meg personlig har det vært vanskelig å 
sette seg inn i hvordan det er. Jeg tror 
Gud legger dette på hjertet eller minner 
på de som kjenner de kan være med 
på dette. Det er jo et offer i dette, og 
kanskje man kan tenke at det er litt 
for stort og at noen andre kan gjøre 
det i istedenfor. Men hva tenker Gud 
om dette hvis vi tør å høre etter? Det 
kan være lett å tenke at det krever for 
mye, og bare lukke den døra, liksom. 

Kanskje må man gi opp noe for å hjelpe 
andre. Hva betyr det? Skal vi ha hytte 
og bil og alltid komfort, eller kaller Gud 
oss til noe mer? Jeg tror det er viktig å 
tørre koble seg på Guds hjerte, ta opp 
sitt kors og se andre før seg selv. Noen 
ganger tenker man at man er der man 
skal være og har nok med det, men jeg 
tror at Gud ofte har mye mer for oss enn 
det vi ser. Det gjelder ikke bare denne 

tematikken, men jeg tror det gjelder hele 
livet. Nå gjelder det konkret å se den 
sosiale smerten i byen og gjøre noe med 
den. Vi som tror på Jesus er kalt til å elske 
folk og bringe godhet og omsorg til de 
som trenger det. Jeg har jo bare kastet 
meg rundt og koblet meg på, men det 
er jo et vanskelig valg. Jeg har selv stilt 
meg spørsmålet: kunne jeg tatt inn noen 
i mitt liv? For det var jo kanskje ikke 
sånn jeg hadde tenkt livet skulle være.
Denne dugnaden trykker på noe veldig 
grunnleggende; hva er livet, hvordan 
skal livet se ut eller hva er lykke? Tør vi 
følge Jesus og gå på vannet? Skal livet 
handle om meg, eller om å hjelpe andre?

Et godt initiativ fra Beveg Oslo, god 
informasjon og invitasjon - og ikke minst 
ransakende refleksjoner fra Eline. Vil du 
vite mer om dugnaden og hvordan du kan 
bidra, les «Nyheter» på www.filadelfia.no 
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Glimt fra kirken

Gudstjenester online 
Etter at samfunnet åpnet igjen har vi fortsatt med online guds-
tjenester slik at for eksempel de som ikke kommer seg til kirken 
kan være med likevel. Samtidig så vi en økende tilslutning til 
gudstjenestene online fra folk utenfor Oslo utover våren. På det 
høyeste hadde vi 1401 enheter (mobil/nettbrett/datamaskiner) 
som fulgte gudstjenesten live kl. 11 på 1. Påskedag, og da vet 
man at det gjerne sitter flere foran hver skjerm. Det har også 
vært jevnt over med mennesker som ser gudstjenestene i løpet 
av uken de ligger tilgjengelig. Vi tenker på gudstjenester online 
som et tillegg, ikke et substitutt, og ser frem til vi kan møtes 
fysisk på vanlig vis igjen. Samtidig gleder vi oss over mulighetene 
online og gode tilbakemeldinger fra hele landet på tjenesten.

Ny serie og musikkvideo fra Vi i Pilestredet
Den kreative og produktive gjengen i Vi i Pilestredet har laget 
en ny sang og musikkvideo. Den heter «Jesus er grunnen» og 
inneholder dyktige dansere fra kirken på våre ulike lokaliteter.
I tillegg har de kommet med en ny serie som heter «Hvafor-
no’?» der Vimse og Anette snakker sammen om viktige ord og 
uttrykk. Begge deler kan ses på Filadelfiakirkens YouTube-kanal.

Nytt kull ferdige med lederkurs
Et nytt kull er ferdige med Filadelfiakirkens lederkurs.  
40 personer fikk sitt kursbevis på Sole Gjestegård 25. oktober. 
Kurskull nummer tre er i gang denne høsten, og 34 deltakere 
er med denne runden. 

Flere småfellesskap
Til tross for dårlige forutsetninger for å samles fysisk, 
har det blitt startet flere nye småfellesskap i kirken i høst.  
Det er verdt å feire!

Stabile tall i givertjenesten
Når hele verden ble rammet av koronaviruset var en av 
effektene at mange menneskers økonomi også ble påvirket. 
Et spørsmål mange kirker har stilt seg er hvilken effekt dette 
vil ha på vår evne og vilje til å gi? Og dessverre har mange 
kirker i andre land måttet redusere eller til og med innstille 
sin virksomhet. Dette har ikke skjedd i Filadelfiakirken. I 
svært stor grad er givertjenesten opprettholdt som normalt 
og kirkens lederskap ønsker å uttrykke takknemlighet for 
dette. Takk til Gud og takk til fellesskapet som har fortsatt 
å bære kirken sin, også gjennom disse krevende månedene. 
Mange har fortsatt å gi til tross for at de ikke har kunnet 
komme til kirken. Det er et uttrykk for modent disippelskap. 

Nydelige høstdager for Fila+  
Sole Gjestegård viste seg fra sin vakreste side da Fila+ fikk 
noen hyggelige dager sammen i midten av oktober. Solfylte, 
milde høstdager gav flere mulighet til tur i fjellet og i området 
rundt Sole. Til og med et bad i Krøderen fristet noen. Fra 
programmet kan vi nevne sanggruppen Herreavdelingen T12, 
bibeltimer med Tore Deila, og hyggekvelder. Vi hadde gleden 
av å bli bedre kjent med sangeren Gunstein Draugdalen, som 
delte fra sitt liv og sanger han er glad i.

Koronaen setter sitt preg på det meste vi foretar oss for tiden, 
og her ser vi pianistene Gerd Kjeldsen og Tore Deila i korona-
vennlig firhendig ved flygelet i peisestuen. De spilte Norsk dans 
av Edvard Grieg, og det foregikk ikke helt uten forviklinger. 
Men godt utstyrt var de, med skjermbrett mellom seg, antibac 
og munnbind. 
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Hei Sturle, når startet du i 
Filadelfiakirken? 
Det var høsten 2017 jeg bestemte meg 
for å bli med i fellesskapet. Like etter 
jeg startet, ble det arrangert en flott tur 
til Sole Gjestegård, og jeg ble med i en 
smågruppe. Jeg følte jeg kom hjem til 
en god menighet. 

Har du bakgrunn fra pinsekirke eller 
har du annen kirkebakgrunn?
Foreldrene mine var med i Filadelfia Oslo 
da jeg ble født. De ble utsendt derfra til 
Swaziland i 1970 da jeg var 2 år. Senere 
ble vi med i Filadelfia Hamar, der var 
jeg med i tenårene helt til jeg ble 19. 
Jeg var med i Salemkirken i Sannergata 
på 90-tallet, og etter endel flytting til 
Sørlandet og Bergen og pinsekirker der, 
havnet jeg til slutt på Romerike.

Hvordan kom du til tro? 
Etter 4 år i Swaziland, da jeg var 12 år, 
bodde vi like ved Hedmarktoppen, så 
det var naturlig å bli med på Ufestivalen. 
Jeg tror det var fredagsmøtet i 1980, 
Curt og Roland sang og jeg kjente et 
stort behov for å ta et standpunkt for 
Jesus. Jeg kjente det brant i hjertet og 
tok imot frelsen på det møtet, så ble jeg 
døpt året etter. 

Du er i tjeneste i kirken, hva gjør du? 
Den korte beskrivelsen er lyd, bilde og 
lys. Jeg ser på tjenesten som å hjelpe til 
med infrastrukturen for å ha en moderne 
gudstjeneste. 

Fortell litt om hvordan det er:
Jeg gjør for det meste lyd i gudstjenesten. 
Da møter jeg opp to timer før samlingen, 
hilser på lovsangsteamet og hjelper de 
med å koble opp. Tar lydsjekk, justerer 
litt og kjører gjennom noen sanger. 

Underveis i gudstjenesten må jeg være 
veldig konsentrert og presis så det blir 
en god og balansert lyd: Passe på at 
vi hører alle instrumenter og stemmer 
og at vi hører møteleder og taler godt. 

Hvorfor er du i tjeneste?
Det er hovedsaklig fire ting som moti-
verer meg og gjør at jeg liker å være i 
tjeneste. Det første er å gjøre en tjeneste 
i Guds rike. Det andre er det gode felles-
skapet og samarbeidet med alle de flotte 
menneskene som deltar på gudstjenesten. 
Det tredje er at det er gøy å lage god 
lyd – følelsen når du hører at det sitter 
godt og høres bra ut. Faget «lydmix» er 
komplisert og interessant! Det fjerde er 
det tekniske med alt utstyr, miksebordet 
og alle muligheter som ligger der. Jeg 
vil si at jeg er en entusiast for teknikk. 
Søndagen med tjeneste er høydepunktet 
i min uke.

Tekst og foto av Kjetil Bergerud Larssen

Medarbeideren

Sturle Blystad
Fra Hamar, Oslo og Afrika
52 år  gammel
Økonom av yrke
Bor på Gjerdrum i Romerike
Går i Filadelfiakirken Lillestrøm

DSCOVR: 
Et år med reiser, 
kultur og oppdagelser!

Bibelskolen vår har idag to tilbud, 
Filadelfia Bibelskole(FBO), Disippel og 
Menighetsbibelskolen(MBS), Tjeneste. 
Begge tilbudene har hatt tilbud til elevene 
om å fordype seg i menighet, lovsang, 
kreativ eller global.  Selv om disse to til-
budene er under forskjellige konsesjoner, 
har de likevel framstått som noe like.
Dette gjør vi noe med nå! MBS-delen 
av skolen er i dag pinsebevegelsens 
eneste NOKUT-godkjente fagskoletil-
bud og tilbyr en ettårsenhet i menig-
hets- og misjonsarbeid. MBS er eid av 
Pinsemenigheten Salem, Sandefjord 
og har studenter ved to avdelinger, 
henholdsvis knyttet til Filadelfia Kristi-
ansand og Filadelfiakirken i Oslo(FBO). 

Visjonen for avdelingen i Oslo var opp-
rinnelig å legge til rette for at studentene 
skulle kunne ha et langt studieopphold 
i utlandet. Vi ser at unge mennesker 
trigges av nettopp dette å oppleve verden 
og nye kulturer, og de ønsker å bety en 
forskjell. Nå tar vi dette på alvor og 
endrer tilbudet! I november lanserte vi 
DSCOVR, og søknadsprosessen er igang!

Et år på DSCOVR har hjemmebase i 
Oslo og skolen har oppstart og avslutning 
her. Utebasen blir  i Nairobi, Kenya.  Ut 
fra basen i Kenya blir det outreach til 
andre steder i Kenya og landa rundt. 
På sikt også til andre kontinent. Skolen 
ser stadig etter nye utplasseringssteder 

i andre deler av verden, og jobber tett 
med Pinsemisjonen for å utvide tilbudet. 

Vår hovedsamarbeidspartner er Nairobi 
Chapel, en pulserende storbyskirke. 
I denne vil studentene være deltagere 
på Kinara- lederutviklingsopplegget 
deres sammen med unge voksne fra 
Kenya og andre steder i verden. Her 
blir det undervisning og praksis. Prak-
sisen kan være alt fra besøke fengsel 
til å jobbe på barnehjem. Vi ønsker 
å skreddersy slik at studentene kan 
få jobbe med deres interesseområder. 
På outreach blir det i tillegg skole-
besøk, husbesøk, evangelisering og 
møter. I tillegg vil de møte spennen-
de mennesker i andre kulturer, flott 
natur og ville dyr. Gjennom skoleå-
ret vil hver student få tett oppfølging 
både i Norge og under uteoppholdet.

All inclusive
For å gjøre skoleåret så enkelt som mulig 
for studentene, vil skolen ha leiligheter 
for studentene både i Oslo og i Nairobi.
De trenger  kun å tenke på sin egen 
bagasje,da leilighetene er fullt utrustet. 
Alt unntatt vaksiner og lommepenger er 
inkludert i prisen! Vi er stolt av å kunne 
tilby dette ut fra Filadelfiakirken og 
FBO og i samarbeid med Pinsemisjonen.

Vil du vite mer, finner du oss her:
https://dscovr.no

Skolen for deg som har lyst til å oppleve verden og 
nye kulturer, og bety en forskjell for andre mennesker.
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Jubilanter

JUBILANTER I OKTOBER

18 ÅR
03.10 Julie Ermesjø
09.10 Yennulom Foam
17.10 Hiyab Yonathan
24.10 Esviael Mengstab
29.10 Katya Birkeland

50 ÅR
03.10 Henrik Motrøen
05.10 Cathrine Østerberg
06.10 Angelie Wilhelmsen

60 ÅR
01.10 Lillian Joelson

75 ÅR
07.10 Terje Lorentzen

85 ÅR
03.10 Reidar Østby

90 ÅR
09.10 Bjørg Randal

JUBILANTER I NOVEMBER

18 ÅR
18.11 Tobias Møkkelgjerd
18.11 Benjamin Elijah Alavinasab
28.11 Brahim Fathi

50 ÅR
05.11 Jivajini Sriskantharajan

60 ÅR
01.11 Kristin Kamara
05.11 Anne-Cathrine Bråthen
10.11 Solomon Asfaha

70 ÅR
08.11 Henry Ulverud
13.11 Jan Andersen
23.11 Willy Rygh

75 ÅR
07.11 Turid Braathen

85 ÅR
13.11 Jenny Tauland
22.11 Ruth Esther Johnson

90 ÅR
20.11 Aase Stensrud

JUBILANTER I DESEMBER

18 ÅR
12.12 Tsega Worede
27.12 Philip Katanovic

50 ÅR
04.12 Eskil Myrmo
23.12 Lars Åkre
27.12 Karl Henry Fillilsveen
30.12 Flavia Mellilo

60 ÅR
09.12 Unni Margrethe Bratlie
24.12 Karin Elisabeth Aarvold

70 ÅR
05.12 Kristin Merete Holm
13.12 Grete Synnøve Gulliksen
14.12 Øyvind Gaarder Andersen
29.12 Britt Aasland

75 ÅR
29.12 Arne Ragnvald Madsen

80 ÅR
18.12 Gudrun Helene Wickstrøm
24.12 Berit Vøybu

85 ÅR
05.12 Marit Lundteigen

JUBILANTER I JANUAR

18 ÅR
01.01 Lisa Omarhus
02.01 Ruth Aysanew
07.01 Andreas Tolstrup Christensen
08.01 Vilma Georgine Årbu
14.01 Deborah Hagos Tecle
20.01 Nikolay Pettersen
22.01 Henry Mensah

50 ÅR
14.01 Geir-Kristian Slydahl
25.01 Anne Hege Ulland

60 ÅR
02.01 Jon Frode Kristoffersen

06.01 Solveig Lauritsen
31.01 Frank-Henning Johnson

70 ÅR
15.01 Kjersti Johanne Bergsaker

75 ÅR
24.01 Rakel Leonarda Engeseth
27.01 Yngvar Ekorness
31.01 Inger Margrethe Møller

80 ÅR
27.01 Grete Rutger

85 ÅR
28.01 Bjørg Hildora Paulsen

90 ÅR
15.01 Anne-Mari Reinertsen

JUBILANTER I FEBRUAR

18 ÅR
06.02 Elias Ramirez

50 ÅR
17.02 Elice Annelie Rosenborg
17.02 Jan Galajda
21.02 Monica Svendson
27.02 Ole Rølvaag

60 ÅR
05.02 Kjell Oppedal

70 ÅR
18.02 Magne Mjøs

75 ÅR
09.02 Svanhild Bjørg Marie 
 Bertheussen

85 ÅR
16.02 Edvard Victor Fossnes
18.02 Jan Ansgar Bekkvik

JUBILANTER I MARS

18 ÅR
12.03 Naphtalem Michael Debesai
23.03 David Christian Oprea
26.03 Sara Elise Anicic Tlf. 67 90 40 69 -  48 100 888     

          www.engeseth.as

Våre sponsorer:

Takk

Tusen takk for oppmerksomheten på 
min 80-års dag.

Randi Eriksen
 

Tusen takk for kjempehyggelig hilsen og 
bok jeg fikk til bursdagen min.

Else Nysæther Heyning
 

Hjertelig takk for hyggelig hilsen og en 
vakker blomsterbukett i anledning min 
80-års dag.

Berit Johannessen
 

Tusen hjertelig takk for nydelig hilsen 
jeg fikk i anledning min 70-års dag.

Gunn Tjersland
 

Tusen takk for gode ord og vakre blom-
ster til min 80-års dag.

Kåre Svendsen
 

Hjertelig takk for boken jeg fikk til min 
85-års dag!

Jessie Vaagsvall Olsen
 

Tusen takk for den vakre blomsterhil-
senen på min 85-års dag.

Abel Østerberg

Hjem til Herren
Kjell Simensen
Edith Alvilde Alm
John Baisgård
Kirsten Lovise Johansen
Kåre Willy Olsen
Oscar Henningsen
Solveig Wich
Tore Helmut Andresen
Roy Heiberg
Rene R. Karoli
Kjerstin Nordli
Marie Husvik
Aud Furulund

50 ÅR
01.03 Catrine Lie
02.03 Kenneth Langbraathen
08.03 Irene Borge-Hansen
14.03 Morten Orlien
18.03 Elisabeth Helvin
23.03 Miriam Bergset

60 ÅR
08.03 Terje Strøm
10.03 Bjørn Ivar Bålsrud
20.03 Hege Holm
21.03 David Strøm

70 ÅR
12.03 Øyvind Amundsen

75 ÅR
04.03 Jessy Seselie Jorunn 
 Sjølund-Kristiansen

80 ÅR
13.03 Erling Kylstad

95 ÅR
14.03 Johannes Bekkhus

 
Tusen takk for vakre blomster til dagen 
min.

Lill-Eva Gleditsch
 

Tusen takk for vakre blomster som jeg 
fikk til bursdagen min.

Reidun Hansen
 

Tusen takk for gode ord og nydelig gave 
til min 70-års dag!

Inger Wendt Reitan
 

Tusen takk for blomster og hilsen fra 
romerbrevet i forbindelse med min 80-
års dag. Jeg er glad i denne menigheten, 
som har vært en del av mitt liv siden 
1940, og disse blomstene varmet hjertet.

David Langmo
 

Tusen takk for hyggelig hilsen og vakre 
blomster i anledning min 95-års dag!

Gudrun Holstad
 

Vår hjerteligste takk for vakre blomster. 
En spesiell takk til Daniel Egeli for 
deltagelse i Tore Paulsens begravelse.

Bjørg Paulsen
Hilde og Hanne med familier

www.gunnarruud.no
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Et totalt annerledes år! 
Bibelskole i Oslo og i Nairobi
Ledertrening i Nairobi Chapel

Safari
En varm kultur

Nyama choma
Varme & sol

DSCOVR er skolen for deg som har lyst til 
å oppleve verden og nye kulturer, og bety 
en forskjell for andre mennesker.

Drømmer du om et lengre opphold i utlandet? 
Her er svaret! Minimum 6 måneder i Kenya. Du 
finner mer informasjon om skolen på nettsidene.

www.dscovr.no



RETURADRESSE:
Filadelfiakirken 

P.B 6854 St. Olavsplass
0130 OSLO
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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


