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For noen uker siden arrangerte Kir-
keforum i DELK et åpent møte med 
tittelen ‘Nei til prest – ja til hva?’, hvor 
søkelyset ble satt på kvinners plass 
og oppgaver i vårt kirkesamfunn med 
tanke på det såkalte tjenestedelings-
prinsippet. Dette innebærer at det er 
menn som etter vår forståelse av de 
bibelske tekstene skal ha det ånde-
lige hyrde- og læreansvaret. Det betyr 
blant annet at tjenesten som eldste 
eller prest tillegges mannen. For øvrig 
står de fleste oppgaver åpne også for 
kvinner. 

Dette er et syn vi deler med en 
rekke kirker og kristne organisasjoner 
verden over. Samtidig ser vi at stadig 
flere kirker åpner for full deltakelse 
på alle plan for begge kjønn. Selv om 
vi har respekt for de kirker som har 
dette standpunkt ut fra en annen tolk-
ning av de samme bibelske tekstene 
og ikke fordi de mener at Paulus’ for-
maninger er utdaterte, deler vi ikke 
dette standpunktet i DELK. 

– DELK-kvinner er en skikkelig 
pariakaste. Slik lød en kommentar 
jeg hørte for en tid siden. Hun som sa 
det, mente kvinnene alltid ble skjøvet 
ut og ned i vår kirke. Hun opplevde 
seg lite verdsatt og møtte sjelden 
oppmuntring til tjeneste ut fra sine 
nådegaver. Nå har hun sin kirketilhø-
righet et annet sted. Det er en alvorlig 
anklage, og vi skal ikke feie den til 
side, selv om jeg ikke tror den er dek-
kende. Kvinner har alltid båret store 
deler av arbeidet i våre menigheter, 
også iblant lederoppgaver, selv om de 
ikke har hatt hyrdeansvaret. 

For noen år siden arbeidet en kom-
misjon i DELK, bestående av både 
kvinner og menn, med spørsmålet 
om menns og kvinners tjeneste i 
vår kirke. Den gjorde et omfattende 
arbeid og konkluderte med at vi 
ønsker å understreke at menn og 
kvinner er likeverdige, men at de på 
noen områder har forskjellig tjeneste. 
I samme oppsummering hvor kom-
misjonen peker på de oppgavene de 
mener tillegges mannen, understreker 
de også hvilken utfordring vi har på 
dette området: ‘DELK har en bibelsk 
forpliktelse til å legge til rette for en prak-
sis der den rike nådegaveutrustning som 
kvinner likeså vel som menn har del i, får 
utfolde seg – til Guds ære og til menighe-
tens oppbygging. Den store ressurs som 
kvinnene og deres nådegaveutrustning 
er, må utnyttes i et dynamisk og kreativt 
samspill med de menn som er satt til å 
ha hyrdeansvaret.’ Skjer det omkring i 
våre menigheter? 

Hva kan så kvinnene gjøre – i tillegg 
til de pedagogiske, administrative og 
organisatoriske oppgavene? De kan 
blant annet forkynne ‘til oppbyggelse, 
formaning og trøst’ (1 Kor 14,3) så 
lenge hyrdeansvaret ivaretas av en 
eldste eller prest. Dette understre-
ker den samme kommisjonen. Blant 
haugianerne, som DELK er åndelig 
arvtaker til, spilte kvinnene en bety-
delig åndelig rolle i mange av venne-
samfunnene, også som forkynnere og 
i åndelige lederoppgaver, uten at de 
hadde hyrde- og læreansvaret. Også 
mange av kvinnene i DELKs tidligere  
tid var betydelige åndelige lederskik-

kelser, ser vi i vår kirkes historie.
‘Nøtlandspresten’ Martine Jensen er 

bare en av dem. Hun var en forkyn-
ner og åndelig leder som var høyt ak-
tet i DELK i Tønsberg og på Nøtterøy 
før århundreskiftet. 

Vi trenger ikke nye regelverk. Vi 
kan bare praktisere de vi har.

Tilsynsmann Rolf Ekenes

  2-17 UNDERVEIS  3

LEDER

Kvinner I

For en tid tilbake var det eldstevalg 
i en av våre menigheter. Dette er en 
folkerik menighet, og det var ingen 
mangel på svært habile kandidater i 
forsamlingen. Hele 27 – tjuesju – menn 
fikk stemmer ved valget. Det er en ene-
stående god ting for en menighet å ha 
så mange å velge blant. Mange av våre 
menigheter kan bare drømme om noe 
lignende.

Hva var svaret de ga på dette kallet 
fra menigheten? Det var nesten sjokke-
rende. 26 av dem svarte nei. De ønsket 
ikke å ta på seg noen slik oppgave. 
Mange av dem hadde sikkert svært 

gode grunner, det betviler vi ikke. Kun 
én sa seg villig. Andre menigheter hos 
oss har opplevd noe lignende. Hva 
slags uføre er vi kommet i? 

Den samme menigheten gikk litt se-
nere til valg på nytt styre som skal ha 
lederansvaret sammen med eldsterå-
det. Fem kandidater trengtes til styret. 
Til forskjell fra eldsterådet kan også 
kvinner sitte i et menighetsstyre eller 
menighetsutvalg. En rekke menn ble 
spurt om å stille som kandidat til sty-
revalget. Samme nedslående resultat 

– en rekke nei-takk-svar. Men nå ble 
også mange kvinner spurt. Resultat? 

Menigheten har fått et styre som består 
av én mann – og fire kvinner. 

Her kunne mye sies. Men det er nær-
liggende å kommentere: Da mennene 
sviktet, tok kvinnene ansvar. ‘Kvinner 
selv stod opp at stræde, som de vare 
menn’, står det i nasjonalsangen. Det 
er fristende å skrive den litt om i en 
DELK-versjon: ‘Kvinner selv stod opp 
at stræde, for de var ei menn’. 

Det er mennesker som er villige til 
å gå inn og ta ansvar vi trenger. I alle 
oppgaver. 

Kvinner II

Martine Jensen fra Nøtterøy. Fra Otto 
Gjerpes bok "Fedrearv og barnefostring".
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Det ligger nær for oss mennesker å 
tenke at vi må satse enda mer. For det 
dreier seg jo om alvorlige saker. Like 
nær ligger den tanken at ‘det er ikke så 
nøye’.  Vi får gjøre så godt vi kan. Gud 
kan jo ikke kreve mer enn rimelig er. 

Dette er to avveier som har en ting 
felles: En setter fokus på egne bidrag. 
Troen på Jesus og egne gjerninger 
tenkes å bidra sammen med tanke på vår 
frelse.
 
Her var det Luther satte inn et kraftig 
støt i basunen. Han forkynte, han diktet 
salmer, han førte teologiske diskusjoner 
med dette før øye: At folk måtte finne 
sin eneste trøst i troen på Jesus. Dreier 
det seg om vår status i Guds øyne, kan 
og skal ikke egne bidrag trekkes inn i 
det hele tatt. Her gjelder Jesus alene. Det 
han har fullført for oss, er nok. Det er 
gyldig i all evighet. Og det er ren nåde. 
«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er 
ikke deres eget verk, men Guds gave. Det 
hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal 
skryte av seg selv» (Ef 2,8–9).

Paulus understreker dette gang på 
gang: «For vi hevder at mennesket blir rett-
ferdig ved tro, uten lovgjerninger» (Rom 
3,28). Jesus gikk «med sitt eget blod 
inn i helligdommen» og vant for oss en 
evig forløsning fra syndens skyld (Heb 
9,12). Og hans fullkommenhet blir som 
en drakt vi får kle oss i. Gud ser oss i 
Kristus som om vi aldri hadde syndet, 
ja, som om vi hadde levd et hellig liv 
uten et eneste feilskjær.

Her gjelder altså ‘Jesus alene’ og ‘nåden 
alene’. Disse to ‘alene’ motsvares fra vår 
side av ‘troen alene’. Vi har ikke noe an-
net å stole på enn Jesus alene. Vi innrøm-
mer at vi kommer til kort, at vi i oss selv 
er ‘kjød’. Det vil si at vi er syndige i oss 
selv og må fraregnes denne syndigheten. 
Skal vi passe i Guds rike, må dette riket 
derfor være et nåderike. Vi kommer ikke 
inn dit ved å ta oss sammen. Dit kom-
mer vi ved at Den hellige Ånd herliggjør 
Kristus (Joh 16,13), viser oss – og gir oss 

– det han er og har gjort. Vi tar imot ham, 
ikke ved gjerninger, men ved ‘tro alene’. 
Altså: Fra vår side er det bare tilliten til 
Ham, ikke egne bidrag, egen rettferdig-
het, som gjelder.
 
«Den derimot som ikke har gjerninger, men 
tror på ham som rettferdiggjør den ugude-
lige, han får sin tro tilregnet som rettferdig-
het. Slik priser også David det menneske 
salig som Gud tilregner rettferdighet uten 
gjerninger» (Rom 4,5–6).

Dette er ‘hovedartikkelen som kirken 
står og faller med’, er det sagt. I vår 
lutherske kirkes bekjennelse er denne 
hovedartikkelen formulert slik: 

«Like ens lærer de (lutheranerne) at mennes-
kene ikke kan bli rettferdiggjort overfor Gud 
ved egne krefter, fortjenester eller gjerninger, 
men at de blir rettferdiggjort uten vederlag 
for Kristi skyld ved troen, når de tror at de 
blir tatt til nåde og at syndene blir forlatt for 
Kristi skyld, han som ved sin død har gjort 
fyldest for våre synder. Denne tro tilregner 
Gud som rettferdighet for seg, Rom 3 og 4.» 
(CA 4).

Vi merker oss uttrykket «uten veder-
lag». Vår egen innsats er – gjennom 
hele troens liv – uegnet til å betale for 
rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjørelsen 
er grunnvilkåret vi lever i som kristne. 
Hele tiden. Vi lever i nåden. Jesus, hans 
liv, død og opphøyelse for oss, er det 
eneste troen forholder seg til. Da kan vi 
være visse på vår frelse. 

Salmedikteren Brorson har uttrykt dette 
på en helt unik måte. Se her hvordan 
troen taler når den holder seg til Jesus 
alene:

«Hvem vil meg anklage 
og for dommen drage
hen til Sinai?
Synden jeg bekjenner, 
meg til Jesus vender,
dermed er jeg fri.
Møt meg da på Golgata,
Jesus skal min sak antage!
Hvem vil meg anklage?»

La meg få forklare to uttrykk i Brorsons 
salme: 

• «… hen til Sinai» Noen kan tenkes å 
ville dra oss til det fjellet der Guds krav 
ble gitt (‘Sinai’). ‘Sinai’ er altså uttrykk 
for Guds lov som ingen kan prute på. 
Sinai er høyesterett, der det ikke finnes 
ankemuligheter. I den retten ville vår 
sak vært sjanseløs. Vi ville blitt fordømt. 

• Men Jesus vil «vår sak antage». Han er 
forsvarsadvokaten som tar saken og  
fører den – slik at vi frikjennes. «Gud for 
alle riker, dømmer selv, og sier: Denne han 
er fri!»

Troen alene

Når Guds ord blir rett forkynt, hender 
det vi får noen viktige aha-opplevelser. 
En av disse kan oppleves rystende: At 
vi faktisk ikke makter å tilfredsstille 
Guds krav. Vi blir tatt på fersk gjer-
ning. Tanker, ord og gjerninger blir 

avslørt. Vi ser vår egen urenhet og 
selviskhet. Mulighetene til virkelig å 
ta seg sammen er heldigvis tilstede på 
det rent ytre plan. 
Men Guds bud er som flomlys. 
Hjertene avsløres. 

Av Egil Sjaastad
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Denne domsavsigelsen skjer på riktig 
grunnlag: Det grunnlaget Jesus selv la 
da han døde for oss. 

«Den grunn hvorpå jeg bygger,
er Kristus og hans død;
i Kristi korsets skygger
forsvinner all min nød.»

Ved troen på Jesus er du Guds kjære 
barn.

Til slutt: Hva da med gjerningene? Kan 
vi bare leve som vi vil?

Her vil jeg svare i to punkter: 

1) Den som ikke lar Gud få bestemme 
hva som er synd, blir heller ikke av-
hengig av nåden. Tilgivelse for synd 
forutsetter at vi erkjenner synden som 
synd. Troen rettes mot nåden i Kristus, 
og nåden er nåde for synder.

2) Guds Ånd ønsker å oppdra oss til 
et liv der Guds bud får mer og mer 
innflytelse over oss. Den vil hjelpe meg 
og forme meg innenfra. 

I en sum: Gjelder det mitt forhold til 
Gud – oppover – har jeg til syvende og 
sist bare Jesus å holde meg til («troen 
alene»). Gjelder det forholdet til min 
neste, har jeg Guds bud å holde meg 
til. Luthersk kristendom er frigjørende 
for samvittigheten, samtidig som den 
binder oss til vår neste i kjærlighet. 

Godt mot, kjære medkristen!

Egil Sjaastad er Cand.theol. fra Menighets-
fakultetet, tidligere feltprest, har erfaring 
med administrasjon i forbindelse med rollen 
som landsungdomssekretær i NLM og rektor 
på Fjellhaug skoler (86-99), undervisning på 
ulike nivå, Fjellhaug skoler, 1983-, forkynnel-
se, førstelektor i praktisk teologi, Fjellhaug 
Internasjonale Høgskole.  
Kilde: www.fjellhaug.no

Hva er viktigst: 
Stor – eller levende?
– Ja, vi er ganske få kristne her i 
landet. Og enda færre som skal 
feire reformasjonsjubileet. Og de 
av oss feirende som er lutheranere – 
vi er vel noen prosent av promillen, 
antakelig. 

Må snakke sammen
Professor Akio Hashimoto ved Kin-
ki Theological Lutheran Seminary i 
Kobe, Japan, ler og holder to fingre 
tett inntil hverandre; omtrent så stor 
er den lutherske kirken i Japan. Eller 

– de lutherske kirker. Om den kristne 
kirke i Japan er på under én prosent 
av befolkningen på 128 millioner 
mennesker, og de lutherske er ennå 
færre, holder de seg likevel med 
seks lutherske kirkesamfunn. Det 
skyldes opprinnelse fra norsk, finsk, 
amerikansk og tysk misjon, i tillegg 
til at de har ulik teologisk profil og 
forståelse på noen områder. Noen 
sammenslåing er ikke tema, ifølge 
Hashimoto. Viktigere er at de kan 
snakke sammen og forholde seg til 
hverandre på en god måte. Det gjør 
de, og planlegger blant annet felles 
feiring av reformasjonsjubileet dette 
året.

Vanskelig å bli kristen
Til sammen er de kanskje 20 000 
troende av luthersk bekjennelse; 
i Hashimotos eget kirkesamfunn 
Kinki omkring 2800. Men det er 
altså ingen sterk vekst å spore, ei 
heller blant de lutherske. Skal Japan 
for alltid forbli det kristne promil-
lelandet?

– Det overlater vi til den Gud å 
bestemme som gir vekst, sier Hashi-
moto. – Vi skal plante og vanne. Og 
det gjør vi – så godt vi kan. Noen 
spør hvorfor det ikke kan bli vek-
kelse og vekst her slik som i Etiopia 
og på Madagaskar. Den japanske 
kulturen – sterkt knyttet til den shin-
toistiske og buddhistiske tradisjon 
som den er – gjør det vanskelig for 
japanerne å bli kristne. Kanskje er 
det enklere for afrikanske fedredyr-
kere? undrer professoren.

Frykt for kirkelig vekst
Akio Hashimoto kjenner luthersk 
tro og teologi i tillegg til japansk 

og norsk kultur fra et langt 
liv som teolog fra Misjonsskolen i 
Stavanger og prestelærer i sitt hjem-
land. Jeg spør om han tror han noen 
gang vil få oppleve at kristentroen 
griper tak i japanernes hjerter. 

– Det ønsker jeg av hele mitt hjerte 
skal skje, sier han. – Men mange i 
Japan er urolige for kristentroens 
vekst. De kjenner til at de relativt få 
kristne her i landet har fått rela-
tivt sett stor innflytelse, og mange 
har spilt en viktig rolle i mange 
sammenhenger. De har sett litt av 
kristentroens kraft, og er engste-
lige for hva det vil kunne bety for 
Japans tradisjonelle kultur og tro 
dersom de kristne skulle øke opp til 
fem prosent eller mer i tall. Kanskje 
vi da ville opplevd forfølgelse? spør 
Hashimoto undrende. – Nå trenger 
de ikke forfølge oss, så få som vi er.

– Men hva er det som til sist betyr 
noe? spør han. – Er det å være stor, 
være mange? Eller er det å være 
levende? Den kristne kirke i Japan, 
slik jeg kjenner den, er en levende 
kirke, om enn aldri så liten. Den er 
som et lite, blafrende lys. Men vi 
vet at selv et lite lys kan fordrive det 
tetteste mørke.

Tekst og foto: RE

Akio Hashimoto er professor  
ved Kinki Theological Lutheran 

Seminary i Kobe i Japan. 
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– Vi er kanskje ikke alltid kjent for 
å være tidlig ute i DELK, men dette 
prosjektet virker offensivt. Hva er 
bakgrunnen? 
Jostein smiler: – I 2022 er DELK 150 år, 
og i Hovedstyret og i historiekomiteen 
er man vant til å planlegge godt. Dette 
blir en jubileumsutgivelse. Om ikke 
du gjorde det allerede, er det bare å 
begynne å glede seg til St. Hans-stevnet 
i 2022, humrer han. 

Vi lurer på hvordan den muntre små-
barnsfaren med bakgrunn fra pinse-
rørsla dukket opp i denne rollen. Ikke 
er han grå i håret, og ikke har han 
generasjon på generasjon med DELK-
ere bakover i slekta, heller. – Hvordan 
gikk dette til? 

– Jeg vokste opp i baptistmenigheten i 
Porsgrunn, forteller han, – hvor faren 
min er en del av lederskapet. I ungdoms-
tiden ble jeg aktiv i pinsemenigheten på 
Stathelle, og var i en periode ungdomsle-
der og med i eldsterådet der. Han tar en 
pause: – Men så traff jeg Kjersti, som var 
med i DELK, og det gikk ikke verre enn 
at vi giftet oss og flyttet til Skien. Da ble 
det veldig naturlig å oppsøke DELK-me-
nigheten der, og etter litt tid etablerte vi 
oss i menigheten. – Det var naturligvis en 
prosess for meg, forteller Jostein, – men 
jeg hadde mange gode samtaler med da-
værende prest Morten Askjer, spesielt i 
forbindelse med dåpen av barna våre, og 
dette, sammen med det gode og levende 
miljøet for barn og unge, gjorde meg 
trygg på valget. 

De to små jentene til Jostein og Kjersti 
løper rundt og vil være med. Jostein 
har god plass på fanget. Fortsatt har vi 
ikke kommet til bunns i hvor forfat-
tertalentet kommer fra, så vi lar Jostein 
fortelle videre. 
Han har utdannelse som adjunkt i bun-
nen, litt historie fra NTNU og i tillegg en 
mastergrad i norskdidaktikk. Nå jobber 
han som lektor i norsk og historie på 
Toppidrettsgymnaset i Telemark. – For 
å være ærlig lanserte jeg vel mitt eget 
kandidatur for Arvid Ludvigsen, smiler 
han. Jeg ble valgt inn som varamedlem 
i hovedstyret i DELK i 2015, og his-
toriekomiteen og styret arbeidet med 
prosjektet i denne perioden. Etter en 
grundig prosess med prøveskriving, 
intervjuer og samtaler fikk jeg denne 
spennende oppgaven, forklarer han. 
 

– Er det mulig å lage en spennende bok 
om et kirkesamfunns historie, eller blir 
den for de spesielt interesserte? 

– Det har skjedd mye spennende i DELK 
siden midten av 1900-tallet, sier han 
begeistret. – Jo mer jeg har satt meg inn 
i dette kirkesamfunnets historie, jo mer 
fascinert blir jeg over dets særpreg og 
dets utvikling. Det blir en beretning om 
et kirkesamfunn som har en interessant 
historie å fortelle. Vi som jobber med 
denne boken har klare tanker om at vi 
skal fortelle historien på en måte som 
gir et bredt nedslagsfelt: foreldre til barn 
i skolen, mennesker som har gått ut av 
kirkedørene, og mennesker som kom-
mer inn, ”hardbarka” DELKere og men-

nesker fra andre kirkesamfunn. Det skal 
bli en lettlest, spennende og åpen bok. 

Kirkehistorie er også personhistorie.  
– Hva har du tenkt å gjøre med viktige 
personer i DELKs historie de siste 
årene hvor de selv eller deres familie 
fortsatt lever? Hvor mye må du ta hen-
syn til folk og slekt på denne måten 
for ikke å støte noen, og samtidig ikke 
miste viktige historiske elementer for å 

”være snill”?
– Jeg har tenkt mye på dette, og vi har 
også snakka litt om det i komiteen, 
forteller Jostein. – Det er et av de store 
dilemmaene ved slike bøker. Fokuset 
vil gjennom hele skriveprosessen være 
å beskrive hva som har formet DELK. 
Det er ikke nødvendig å skrive kritisk 
om noe eller noen dersom det ikke er 
ytterst viktig for å formidle nettopp 
årsaker bak formingen av dagens DELK. 
Vi må sile ut, men vi må likevel tørre å 
gå inn i litt ubehagelig farvann der det 
er nødvendig, sier han bestemt. – Det er 
viktig å forsøke å kaste lys over hvorfor 
det ble som det ble. Hvorfor oppstod 
for eksempel de tradisjonene vi har i 
dag, og hvorfor har noen tradisjoner falt 
bort?  Noe kritikk og innvendinger har 
også sin plass i en slik bok.  

– Er det en fordel eller en ulempe at du 
ikke kjenner DELK fra barnsben av? 

– Det er jeg fortsatt veldig i tvil om, ler 
han. – Jeg er først og fremst ydmyk 
overfor tilliten jeg har fått som såpass 
fersk i denne sammenhengen. Det er et 

DELK skriver 
historie 
– og Jostein Bendiksen skal føre den i pennen 
Han er ansatt i en 10 % prosjektstilling for å skrive andre del av 
DELKs historie. Den skal favne perioden fra midten av 1900-tallet  
til 2022. Den første delen ble skrevet av Otto Gjerpe i ”Fedrearv og 
barnefostring” på 1970-tallet.
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Hvert tredje år samles alle elever i 
5.-10. klasse på alle DELK-skolene til 
skolestevne. Denne tradisjonen star-
tet i 1999, og årets stevne var dermed 
det 7. i rekken. Torsdag 27. april var 
ca. 450 elever og ca. 50 ansatte samlet 
til en flott stevnedag på Abildsø i 
Oslo.

Stevnested rullerer mellom Oslo, 
Vestfold og Telemark – og i år var det 
Ryenberget skole som var vertskap og 
hadde lagt alt veldig godt til rette.
Navnet DELK Together ble valgt etter 
en navnekonkurranse blant elevene i 
forkant av stevnet i 2011.

Med mange uteaktiviteter betyr 
været en god del på en sånn stevnedag. 
Tre dager før årets stevne lavet snøen 
ned i Oslo. Men den hadde heldigvis 
smeltet da vi ankom hovedstaden, og 
været var helt greit – om enn noe kjølig. 
Ryenberget skole hadde leid Abildsø 
Misjonskirke til storsamling og aktivi-
teter. Her var det også fine uteområder 
med Østensjøvannet og fotballbaner 
som inviterte til aktivitet.

Kristoffer Hansen-Ekenes åpnet 
dagen med en fin andakt for alle inne 
i kirken. Ryenberget hadde laget en 
egen sang for anledningen og det var 
god stemning da om lag fem hundre 
store og små stemte i.

Noe av målet med en slik dag er å 
kjenne på det store DELK-fellesskapet 
og å bli kjent med andre elever på 
tvers av skolene. 

Det var mange spennende aktiviteter 
å velge mellom, her var det noe både 
for den aktive og den kreative eleven. 
De store gruppene valgte fotball og 
volleyball. Noen gikk på tur, mens 
andre spilte frisbeegolf eller «buldret 
seg» i klatreveggen. For den kreative 
eleven stod bl.a. fotokurs, kunstner for 

en dag og koding på programmet. For 
den sang- og danseglade var det tilbud 
om kor og dans ledet av Ragnhild Hiis 
Ånestad og Mari Kristine Dahl Husby, 
begge kjent fra musikkmiljøet i Acta / 
Normisjon. Etter fotballfinalen mellom 
elever og lærere ble dagen avsluttet 
med storsamling i kirken. Her fikk 
vi se bilder og klipp fra alle aktivite-
tene barna hadde deltatt på i løpet av 
dagen. 

Helt til slutt ble det fremført sang 
med kor og solister og koreografert 
dans fra dansegruppa som hadde blitt 
øvd inn i løpet av dagen. Sammen 
skapte de en stemning som løftet taket 
i rommet. Det var meget god stemning 
da barna reiste hjem hver til sin skole. 
Alle med nye erfaringer, spennende 
opplevelser og kanskje noen nye venn-
skap i skolesekken.

Tekst: Tore Slettvik / Victoria Holte
Foto: Hanne Ågedal

DELK Together 2017

frimodig kirkesamfunn som tør å gjøre 
dette, sier han. – Min fordel er at jeg ikke 
har et dypt forhold til alt det jeg skriver 
om. Jeg kan bruke min journalistiske frihet 
og min nysgjerrighet til å bli kjent med 
historien. På den andre siden må jeg nok 
bruke litt ekstra tid på å komme inn i alt 
sammen, sier Jostein. 

– Hvordan starter man på et slikt arbeid? 
– Jeg har en veldig bred inngang nå i star-
ten, forklarer han, – og jeg har blant annet 
hatt noen dager på Porsgrunn bibliotek og 
lett i arkivene der. Jostein forteller begeis-
tret om Ulf Asp sin masteroppgave, fram-
stillinger av DELK i forskjellige lærebøker 
og mye mer. – Jeg har også en veldig flott 
historiekomite i ryggen, og det er viktig! 
Alf Henrik Engen, Øyvind Venheim, Hen-
rik Askjer og Arvid Ludvigsen blir gode 
å ha i dette arbeidet. Det er mange tanker, 
momenter og ideer å ta stilling til. Han 
fortsetter: – Senere blir det naturligvis 
mange intervjuer, samtaler og reiser rundt 
i menighetene. 

– Hva kan Underveis sine lesere bidra 
med? 

– De kan gripe tak i meg på Gjennestad nå 
i juni, sier han ivrig. – Da er jeg klar med 
blyant og notatblokk og ønsker å prate 
med flest mulig som har tanker og histo-
rier, eller en protokoll liggende hjemme. 
Det blir viktige bidrag til arbeidet. Jeg 
håper vi sees der!

Tekst og foto: Fred Arve Fahre

Jostein og Kjersti sammen med de to døtre-
ne Aurora (er eldst/til venstre) og Marikken.



Norges Kristne Råd (NKR) ble etablert i 
1992. I 2006 ble NKR slått sammen med 
Norges Frikirkeråd. DELK var tidlig 
fullt medlem i Frikirkerådet og ble med 
videre i den nye felles sammenslutnin-
gen Norges Kristne Råd som observatør. 

DELKs Rådsmøte vedtok for en tid 
tilbake at DELK skulle søke om ordinært 
medlemskap i NKR. På årsmøtet i NKR 
i mars ble DELK tatt opp som ordinært 
medlem. Det har vært en pågående dis-
kusjon i Rådsmøtet omkring medlemska-
pet i NKR. Rådet har iblant kommet med 
uttalelser, bl.a. når det gjelder Midtøsten-
spørsmålet, som vi har vært dypt uenige 
i. Vi vet også at mange av medlemskirke-
ne i NKR står for en teologi som vi ikke 
deler og mener er ubibelsk. At vi ikke 
svarer for hverandres teologi i NKR, gjør 
det ikke alltid så mye lettere.

Forutsetter konsensus
I de senere år har retningslinjene for 
avstemninger og vedtak i NKR blitt 
vesentlig endret. Det forutsettes nå 
konsensus blant medlemskirkene når det 
gjelder blant annet offentlige uttalelser. 
Vi opplever også at flere av medlems-
kirkene står oss ganske nær i mange 
viktige teologiske spørsmål. Ikke minst i 
samlivsetiske spørsmål står vi nærmere 

både pinsevennene og Den katolske 
kirke enn vår lutherske søsterkirke Den 
norske kirke. Midt i vår uenighet skal 
vi likevel lære å respektere hverandre, 
snakke sammen og akseptere de enkelte 
kirkenes valgte ledere.

Vi forstår stykkevis
Hvorfor er det viktig for DELK å være 
med i NKR? Den tiden vi levde ganske 
isolert i kirke-Norge, er historie. Svært 
få ønsker vi skal tilbake dit. Vi trenger 
et fellesskap hvor vi kan snakke med én 
røst som kirker inn mot styresmaktene i 
en rekke saker hvor vi har felles interes-
ser. Ønsker vi å nyte fruktene av et slikt 
arbeid, deltar vi og lar ikke bare de andre 
gjøre jobben. I tillegg blir troens og kirke-
nes plass i offentligheten et stadig vikti-
gere tema. Her må også vi i DELK gjøre 
vårt syn gjeldende. Og dertil må sies: – Vi 
har alltid noe å lære av andre. De andre 
kirkenes tenkning og perspektiver kan 
berike vår egen tradisjon – og vice versa. 
Vi har ikke forstått alt. Paulus sier det slik 
i 1 Kor 13,9: For vi forstår stykkevis og taler 
profetisk stykkevis. Men når det fullkomne 
kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt.

Grunnleggende kristne verdier
I sin yppersteprestlige bønn sier Jesus 
i Joh 17,21: ‘Jeg ber at de alle må være ett, 
likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik 
skal også de være i oss, for at verden skal tro 
at du har sendt meg.’  Dette er ett av de 
bibelske fundamentene for det felleskir-

kelige arbeid. Vårt samfunn blir stadig 
mer avkristnet og sekularisert. Egoisme, 
kortsiktig nytelse, polarisering, hate-
fulle ytringer og ‘oss-mot-dem’-retorikk 
preger samfunnet i stadig mer skrem-
mende grad. Derfor er det så viktig at vi 
som tror på Jesus og ønsker å følge Guds 
vilje, sammen løfter opp grunnleggende 
kristne verdier som kjærlighet, omsorg 
for de svake, kamp for menneskeverdet, 
for tilgivelse, nåde og ny mulighet, og 
hjelper hverandre til frimodighet i det 
kristne vitnesbyrdet. Det skjer blant an-
net gjennom Norges Kristne Råd.

Like hverandre for godt?
Det er en risiko ved et slikt kristent felles-
skap: Vi kan komme til å like hverandre 
så godt at vi bagatelliserer det vi mener 
er vesentlige læreavvik. Men den til tider 
skarpe debatten i NKR om viktige teolo-
giske og kirkelige spørsmål tyder ikke på 
at medlemmene tier for å være hyggelige. 
Det er nesten ‘snarere tvert imot’.

I tillegg til tilsynsmannen møter visetil-
synsmann Jan Erik Askjer i NKRs beslut-
tende fora. Det er vanligvis kirkenes 
øverste ledere som møter der. Vi tror vi 
har en plass å fylle, en stemme å bruke 
og noe viktig også fra oss å bringe inn 
i dette fellesskapet. Det er et fellesskap 
for både å gi og ta imot. Vi vil gjøre vårt 
beste – til forhåpentlig DELKs og Guds 
rikes beste.
RE
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DELK har, som mange kjenner til, en 
egen komite som arbeider med kir-
kesamfunnets liturgier og spørsmål 
knyttet til det. Det betyr ikke at litur-
gikomiteen reviderer kontinuerlig alle 
våre liturgier. Men det er viktig at også 
kirkens liturgier er i en prosess slik at 
det som fungerer godt kan bevares, og 
det som ikke fungerer like godt kan 
forbedres. 

Litt større revisjoner
Noen ganger er det behov for litt større 
revisjoner med endringer som blir 
litt mer synlige enn når det bare skjer 
mindre justeringer og tilpasninger. Til 

Rådsmøtet (RM) i mars i år fremmet 
liturgikomiteen et forslag til en revidert 
liturgi for dåp av barn som RM vedtok 
med en del endringer.

For ordrik
DELKs dåpsliturgi har vært kritisert 
for å være for omfattende og ordrik, og 
tekstene som er brukt har vært mer 
preget av alvor enn av glede. Dette er 
forhold vi har forsøkt å imøtekomme 
gjennom å bruke mindre ordrike, men 
mer presise formuleringer på de viktige 
punktene og unngå å si det samme flere 
ganger. I tillegg har vi valgt bibeltekster 
og formuleringer som i større grad skal 

gjenspeile gleden og underet i det å føde 
og å bli født, og underet som skjer i 
selve dåpshandlingen.

Faddere og dåpsvitner
Fadderbegrepet har gjennom tidene 
vært gjenstand for mye diskusjon og 
også betydd smertefulle opplevelser 
for enkelte. Bakgrunnen for dette er at 
kirkesamfunnet ønsker å ta på alvor 
det ansvaret som følger fadderoppga-
ven, nemlig bønneansvaret og ansvaret 
for å gi barnet en opplæring i kristen 
tro. Derfor ønsket man så langt mulig 
å forsikre seg om at de som foreldrene 
ønsket å ha som faddere, var personlig 

Sterkere sammen?
DELK medlem i Norges Kristne Råd

Endret dåpsliturgi i DELK
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Underveis ønsker å starte en spalte som 
heter "Min bibelhelt". Bibelen er full av 
inspirerende og spennende personer vi 
kan lære noe av. Noen er godt kjente og 
har vært med oss fra barnsben av. Slike 
som Daniel, Josef, Maria Jesu mor og 
Paulus. Men hva vet vi egentlig om Enok, 
Aron og Esther? Kanskje kan vi fortellin-
gene, men noen ganger hvis vi setter oss 
ned og studerer disse personene og ikke 
bare fortellingene, kan vi oppdage 
og lære ny, flotte ting. Kanskje blir 
du utfordret til å skrive litt om en 
bibelhelt som har vært viktig for 
deg?

Først ut: Daniel 
Da jeg var med i lederutviklings-
programmet Liv i Ledelse, ble vi 
utfordret til å finne en "bibelsk 
mentor". Jeg stilte meg spørsmålene 

"hvem i Bibelen kan jeg lære noe av?" 
og "hvem kan være et forbilde for 
meg?" Jeg landet på min barndoms-
helt, Daniel. 

Det er ingen hemmelighet at løvene 
spilte en viss rolle, de også. Jeg har alltid 
vært fascinert av naturen og særlig alt som 
lever og kravler og kryr. Nå har ikke jeg 
så mye slektskap med Daniel, det kom-
mer jeg tilbake til, men jeg har også vært 
innesperret med store katter en gang. En 
av mine flotteste naturopplevelser var å 
få besøke gaupene på Langedrag inne 
i deres innhegning. De er både grasiøse 
og fredelige, men skjuler en spenst og rå 
styrke som man får ærefrykt for.  

Hvem var Daniel? Jeg skal ikke repetere 
bibelhistorien nå. De som har lyst, kan 

lese om ham i Daniels bok i GT. Den er 
veldig innholdsrik og kan grovt sett deles 
i to deler: kap. 1-6 Daniels liv og kap. 7-12 
Daniels syner. Men jeg vil skrive litt om 
det jeg fant som var spennende med Da-
niel som person og inspirasjon. 

Daniel rømmer ikke fra problemene 
sine! Der står han i sterkt motsetning til 
mange av oss som ofte kan fristes til å 
velge minste motstands vei. Da kongen 

ba vismennene i landet tyde drømmene 
sine eller dø, vil vi tenke oss at det lureste 
ville være å stikke av. Det gjør ikke Daniel. 
Han tror på Gud og vet at det finnes en Gud 
i Himmelen som åpenbarer mysterier (Daniel 
2,28). 

Noe av det viktigste vi kan lære av Da-
niel, men stadig øve oss på, er å stole på 
Herren. Henvende oss til Ham først når vi 
møter prøvelser og fristelser. 

Både med dette og med de andre be-
skrivelsene av Daniel som en vis, vakker 
og modig ung mann merker jeg at Daniel 
egentlig er uoppnåelig som et forbilde! Jeg 
finner ikke noen feil ved ham eller nega-

tive beskrivelser. Det slår meg som ganske 
underlig. Vanligvis er det ikke vanskelig 
å finne noe ufordelaktig ved personene 
i Bibelen. Her gjelder det motsatte. Han 
er tilsynelatende helt perfekt. Det gjør 
ham på en måte uskikket som mentor, for 
hvordan kan vi hoppe etter ham? Men så 
tenker jeg: Et forbilde skal ikke lære meg å 
leve hans liv. Et forbilde skal veilede meg 
i mitt liv. Så jeg har vent meg til tanken å 
takke Gud for at det finnes folk som er 
mye bedre enn meg. Det betyr at det er 
håp. Vi trenger noen å se opp til, og vi 
blir ikke dårligere eller mindre verdt av at 
andre er bedre og flinkere enn oss!

Daniel blir beskrevet som en høyt aktet 
mann som mange ser opp til. Han har 
alt. Rikdom, makt og heder. Men han ser 
ikke ut til å bry seg noe særlig om det. Det 
eneste han vil er å å leve for Herren og 
tilbe den ene, evige Gud. Dette er viktig 
for en kristen. Vår jobb er ikke å skaffe oss 
posisjon, men å tilbe Herren og vende oss 
mot ham. Daniel gjorde dette koste hva 

det koste ville. Les fortellingen om Daniel 
i løvehulen!

Så hvordan kan jeg oppsummere og 
anvende det jeg har lært? Sett Gud først! 
Og hva er Daniel viktigste kvalitet som 
forbilde? Ikke hans visdom, skjønnhet 
eller mot. Men troen hans. Det er Daniels 
urokkelige tro på at Gud vet hva han gjør 
uansett hva som skjer, som jeg vil etter-
strebe å etterligne. 

Til sist. Navnet Daniel betyr Gud er min 
dommer. Det har i alle fall Daniel og jeg 
til felles. 

Tekst og tegning: Erling Rantrud

Min bibelhelt

kristne. Dette falt i noen tilfeller uhel-
dig ut og skapte vonde sår hos enkelte. 
Derfor erstattet DELK i sin nåværende 
liturgi fadderbegrepet med betegnelsen 
dåpsvitner. Dåpsvitner er de som føres 
inn i kirkeboken som vitner på at barnet 
er døpt, mens fadderoppgavene med 
åndelig omsorg pålegges hele menighe-
ten. Dette prinsippet videreføres i den 
reviderte liturgien.

Menighetens fadderansvar
Samtidig ser vi at det ikke er umiddel-
bart enkelt for alle å se nyansene mellom 
dåpsvitner og faddere. Fadderbegre-
pet tas derfor i bruk igjen uten at man 
endrer prinsippet. Menighetens fadder-
ansvar synligjøres bl.a. gjennom at me-

nigheten samlet framsier forsakelsen og 
bekjenner troen i den apostoliske tros-
bekjennelsen. Den som bærer barnet til 
dåp, svarer ikke lenger på barnets vegne. 
Dåpsformaningen etter dåpshandlingen 
retter seg til foreldre og menighet.

Full neddykking
RM åpnet også for dåp ved full ned-
dykking. Dette er ikke et vedtak som 
vil medføre noen revolusjon og kreve 
bygging av egne dåpsbasseng. Vedtaket 
svarer på et ønske fra prestekollegiet og 
imøtekommer en etterspurt mulighet 
fra noen foreldre. For dåp av små barn 
er det ikke mye utstyr som trengs for å 
gjennomføre en dåp ved full neddyk-
king, og RM ønsket ikke at praktiske be-

tenkeligheter skulle forhindre et vedtak 
som åpnet for muligheten.

Summa: Den nye dåpsliturgien har et 
enklere språk og større plass for underet 
og gleden, uten at dåpens høytid og ver-
dighet svekkes. Man kan nå ha to eller 
flere faddere. De føres i kirkeboken og 
vil være vitner på at barnet er døpt. Man 
kan i tillegg også ha personlige forbe-
dere for barnet. Det vil bli utarbeidet en 
ny dåpsfolder med informasjon om alle 
sider ved vår dåpsordning.

Den nye dåpsliturgien vil bli tatt i bruk 
med det første. 

Jon Krokeborg, leder liturgikomiteen
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ANDAKT

Det er godt å være stille 
og vente på hjelp 
fra Herren.
Klag 3,26

Gjengifte og  
tjeneste i DELK
DELKs Rådsmøte (RM) nedsatte våren 2015 et 
utvalg som skulle vurdere DELKs syn på ekteskap, 
samboerskap, skilsmisse og gjengifte. Utvalget har 
bestått av Signe Gjelstad, Jan Bygstad, Lillian Kal-
lasten, Gunnar Johnstad og Rolf Ekenes. 

Utvalget leverte sin innstilling til RM i oktober 2016. 
RM vedtok da enstemmig utvalgets anbefalinger når 
det gjelder synet på ekteskap, samboerskap og skils-
misse. I spørsmålet om Bibelen åpner for mulighet 
til å gifte seg igjen etter en skilsmisse, delte utvalget 
seg i sin anbefaling. RM vedtok til slutt at ‘Det nye 
testamentet åpner ikke for gjengifte etter skilsmisse.’

Siste del av utvalgets innstilling handler om hvilken 
praksis som skal følges i disse spørsmålene i menig-
het og skole. Denne delen rakk ikke RM i oktober å 
behandle, og saken ble utsatt til RM nå i mars. Dette 
er spørsmål som er svært krevende, fordi vi ønsker 
å være tydelig skrifttro i en tid med bibelopplø-
sende teologi ikke minst i etiske spørsmål. Samtidig 
synes skriftmaterialet i noen av disse spørsmålene 
å peke i litt ulike retninger. I tillegg berører dette 
dype følelser og konkrete livsutfordringer hos 
mange, også i våre rekker. 

Rådsmøtets medlemmer drøftet disse spørsmålene 
gjennom en lang kveldssesjon. Det ble til slutt gjort 
bl.a. følgende vedtak:

• Fordi DELK har det syn at Bibelen ikke åpner for 
gjengifte for en fraskilt, eller at man gifter seg med en 
fraskilt, kan en som er gjengift eller gift med fraskilt, 
normalt ikke ha oppgaver med åndelig lederansvar i 
DELKs menigheter.

• Det kan gjøres unntak fra dette i spesielle tilfeller. 
Også dette må vurderes av menighetens lederskap. Det 
vil ha betydning at det er etablert en tillit til vedkom-
mende i forsamlingen gjennom en lengre tidsperiode. 

• Normalt ansettes ikke lærere som er gjengift eller gift 
med en fraskilt i våre skoler. Dersom en lærer som 
er gjengift eller gift med en fraskilt likevel vurderes 
ansatt, må det gjøres en vurdering av omstendighetene 
rundt gjengiftet før tilsettingen. Vedkommende kan 
normalt undervise i alle fag. Dersom det er særskilte 
grunner for det, kan læreren likevel unntas fra under-
visning i kristendom.

Samlivsutvalgets innstilling Sammen i tjeneste og alle 
vedtak både fra RMs oktobermøte i fjor og møtet nå 
i mars blir lagt ut på DELKs hjemmesider, og anbe-
fales til lesning og refleksjon. 

RE

I kirken vår i Horten har vi et rom for bønn, 
stillhet og ettertanke. Det er åpent før hver 
gudstjeneste og hvert møte og også ellers hvis 
noen vil komme innom.

På bordet er det et lys og en åpen bibel. Her 
kan vi takke og be og dele våre tanker med 
Gud. For noen er det godt å bare å være stille.  
Det trengs ikke mange ord.

Vokt meg som din øyesten, skjul meg  
i skyggen av dine vinger.
Sal 17,8

Ikke noe kan gi slik hvile, trøst og trygghet som 
å være i Guds nærhet ... under hans vinger.

Det skjer mye i verden som kan gi grunn til 
bekymring. La oss takke for at vi bor i et land 
med fred og frihet!

La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, 
så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir 
hjelp i rette tid.
Hebr 4,16

I stillhet og tillit skal deres styrke være.
Jes 30,15

Det er ikke alltid lett å finne ro i tanker og 
sinn i hverdagens travelhet. Kanskje tid i still-
het ikke tar tiden fra oss, men gir oss noe viktig 
tilbake. Gud kaller oss til stillhet for at vi kan 
få lytte til hans stemme. Han vet hva som fyller 
oss, og han vet hva vi trenger.

Av egen erfaring kan jeg si at det er godt å 
komme litt bort … til et stille sted … ut i natu-
ren.

Bondal fjellstue har bibelleir hvert år i august. 
Der er det godt å være.

Leiren har en stille tid på formiddagen. Det 
er bibeltimer og mye sang og musikk. Og det er 
tid til turer i fjellet og mye sosialt samvær.

Herre, jeg kommer til deg i bønn,
hverdagens krav følger med meg.
La meg få kjenne at byrdene blir
lettere når jeg får se deg.
Jeg har nok ofte en vaklende tro.
Fyll du mitt indre med tillit og ro.
La meg få hvile hos deg.
Av Ingebjørg Lyster

Av Torill Askjer
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På besøk hos utsendingene i Nord-Afrika

«Men, er jeg verdt det?»
Fra tid til annen reiser en represen-
tant fra DELK på litt mer offisielt 
besøk til sine utsendinger. I mars 
hadde undertegnede gleden av å 
kunne reise på vegne av komiteen i 
DELK som arbeider med den slags. 
(På grunn av at arbeidet er såkalt 
‘sensitivt’ brukes ikke navn på f.eks. 
byer, mennesker, virksomheten).

En nylig utgitt bok har gitt reisen 
svært interessante perspektiver: Stei-
nene roper - Kirkens røtter i Nord-Afrika. 
Den er skrevet av tidligere pastor 
Dagfinn Stærk og utgitt på Efrem for-
lag. Det var ikke minst i Nord-Afrika 
kirken i de første hundreår hadde sitt 
feste og sin dramatiske historie. Og 
det var da og der at mye av kirkens 
sunne teologi ble avklart. Store kirke-
historiske skikkelser som Tertullian, 
Cyprian og Augustin hadde sitt epo-
kegjørende virke her. (Det var f.eks. 
Cyprian på 200-tallet som sa det slik: 
«Martyrenes blod er kirkens såkorn.»)

Det er adskillige merker etter 
kristendommen å finne i det mode-
rat muslimske landet vi nå har våre 
utsendinger – hvis en leter. Men de 
historiske merkene etter en sterk og 
stor kirke er alle svært gamle og ikke 
tatt godt vare på. For det har gått mer 
enn 1300 år siden kirkens epoke i 
landet ble avløst av muslimsk makt-
overtagelse. 

Det å komme til hovedstaden og 
å bo i sentrum av gamlebyen var en 
inntrykksfull opplevelse av arabisk 
arkitektur, språk og folkeliv. Våre 
utsendinger har tilegnet seg fransk 
og arabisk, og det var fascinerende å 
oppleve hvordan de lett tok og fikk 
kontakt med mennesker de møtte på 
sin vei. Ikke minst deres lille Eivind 
var gjenstand for svært mye oppmerk-
somhet og hjertelige smil og hilsekyss.

Etter noen dager i hovedstaden 
kunne turen ha gått hjem til byen i 
fjellet der ‘vår’ familie bodde. Det 
gjorde den ikke. Derimot reiste vi 
noen timer nordover langs kysten til 
et digert strandhotell. Ikke for å bade, 
men for å delta på en konferanse som 
samlet de aller fleste som arbeidet, og 
hadde arbeidet, innenfor den samme 
kristne bistandsorganisasjonen – ACT. 

Familien ‘vår’ som for tiden er på 
hjemmeopphold i forbindelse med 
fødsel nr 2, skal da heller ikke tilbake 
der de har bodd til nå (primært for å 
lære språk), men til en annen by der 
det vil være stort behov og bra forut-
setninger for deres tjeneste. Hun som 
sykepleier, han som rådgiver innenfor 
administrasjon og ledelse.

ACT-konferansen var dette året 
også markering av 35-års virke for or-
ganisasjonen. Jeg møtte en stor flokk 
med dyktige, utholdende og evange-
lisk engasjerte arbeidere. Dermed ble 
dagene på hotellet en gedigen reise i 
seg selv – i en historie om mennesker 
som brant og brenner for ‘veien’, om 
tiltak og samarbeid, om kriser og rik 
frukt.  

På slutten av oppholdet og på 
slutten av en lunsj ble jeg sittende 
sammen med en norsk far og ett av 
barna hans på 7-8 år. Gutten fikk del 
i vår samtale som hadde å gjøre med 
familiens mangeårige tjeneste i Af-
ghanistan. Det handlet om skolebygg 
og om utvikling av skoler. Det hadde 
vært farefulle tider iblant. Sønnen ble 
litt urolig over hva han hørte. «Var det 
farlig, pappa?» spurte gutten. Faren 
beroliget med at det var nok det, men 
at det gikk bra, og la til med masse 
tillit dem imellom: «Kanskje skal du 
dra til et enda farligere sted når du 
blir voksen?» Det var ikke plass til 
noen lang samtale, men faren fortalte 
om en gang han var blitt misunnelig 

–  da han bodde hos en familie i Norge 
som hadde god lønn og eide det 
meste, mens han og familien praktisk 
talt eide ingenting. Det var da han 
ble oppmerksom på en stemme som 
ikke kunne være annet enn mesterens: 
«Men, er jeg verdt det?»

Misunnelsen forsvant, og en ny 
tjeneste-epoke i et annet og mindre 
farlig land var nå påbegynt. 

Det var svært tydelig med hvilken 
motivasjon denne familien, og andre 
jeg møtte, var der: at de må bli frelst!

Tekst og foto: Ulf Asp 

Fra gatelivet.

Vi	deltok	i	en	gudstjeneste	–	de	fleste	var	
fra andre afrikanske land.



12 UNDERVEIS 2-17

DELK menighet Bergen var vertskap 
for konferansen 28.-29. april 2017 som 
markerte startskuddet for KIAs kon-
vertittnettverk. Mennesker fra mange 
menigheter var samlet for å dele erfa-
ringer, treffe mennesker med samme 
engasjement og se om det er mulig å 
peke ut en felles vei fremover.

Det var mennesker fra forskjellige 
kirkesamfunn og organisasjoner. For-
uten DELK var det deltagere fra NLM, 
Baptistsamfunnet, Den norske kirke, 
Frikirken m.fl.

Biskop HalvOr Nordhaug innledet 
lørdag med en hilsen og lykkeønsknin-
ger fra Dnk. NOAS var representert ved 
Jon Ole Martinsen, og han la frem et 
oversiktsbilde over hvordan situasjonen 
for menneskerettighetene i Norge er for 
asylsøkere. Det var en grundig gjen-
nomgang, med mange konkrete saker 
som belyste situasjonen. Og det var ikke 
mye å være stolt av som nordmann.

Måten konvertitter blir behandlet på 
er ofte både brutal og nedverdigende. 
Blant annet ved at politiet pågriper asyl-
søkere på en til dels ganske brutal måte. 
Rettsavgjørelser virker tilfeldig, og ut-
lendingsmyndighetene ser ut til å være 
aller mest opptatt av å sende kristne 
tilbake til forfølgelse og mishandling så 
fort som mulig.

DELK Bergens erfaringer i disse 
sakene viser seg å være meget sammen-
fallende med det menigheter fra hele 
landet forteller. Det kristne vitnesbyrd 
en eks-muslim gir, tillegges ikke vekt, 
og man kan til og med høre det sagt 
at «man kan jo bare ti stille om sin tro i 
hjemlandet.»

Det er altså ikke trosfrihet for alle. 

Norske myndigheter spiller heller indi-
rekte på lag med de regimer som nekter 
mennesker sin trosfrihet.

Trosfrihet er en menneskerett, den 
gjelder alle religioner i alle land, og den 
kan man ikke gå på akkord med.  Der-
for må norske myndigheter få vite hva 
som venter dem som blir returnert.

 KIA-konferansen viser at mange 
mennesker er engasjert i konvertitters 
sak, og politikere vil bli holdt orientert 
om utviklingen i konvertitters opprin-
nelsesland.

Særlig inntrykk gjør det å høre en 
eks-muslim fortelle om hva man går 
gjennom når man blir en kristen. Hele 
familien vender seg mot en, og man står 
aldeles alene i denne verden. Da blir 
menigheten den nye familien.

Det er derfor viktig at menighetens 
medlemmer kan huske på de som kom-
mer til menigheten, se dem, prate med 
dem og invitere dem hjem.  

Ofte er det ikke så mye som skal til, 
men det betyr så utrolig mye at noen 
bryr seg om dem og viser det.

Selv om mange problemer og vanske-
ligheter dukker opp for både konvertit-
ter og menigheter, så er det og mye å 
glede seg over. En av deltagerne minnet 
om at veggene som har stått ugjennom-
trengelige mot mange muslimske land 
er nå falt, og dette åpner muligheter for 
at de som tidligere var nesten umulige 
å nå med evangeliet, kommer til oss. Så 
det er på mange måter et bønnesvar, det 
som skjer. Og mange av de som sendes 
tilbake, evangeliserer i sine hjemland og 
bringer med det ordet om frelseren ut 
til stadig nye.

Tekst og foto: Jon Tore Lie

KIA konvertittnettverk

Styringsgruppen for KiIA-nettverket, fra venstre Jan Bygstad, Tor Øyvind Sandaker, Turid Eke-
land og Rune Fiskerstrand.

Etter hvert som tilstrømningen av tro-
ende fra andre land, særlig Iran, økte 
på til menigheten, ble det fort klart at 
det var behov for at de fikk undervis-
ning i den kristne tro.

Bergen menighet har derfor flere sam-
lingspunkter for våre iranske venner. 
Bibelgrupper, norskundervisning og 
dåpsopplæring er noen. Dessuten blir 
alle våre gudstjenester og møter simul-
tantolket til farsi.

Luthers lille katekisme er det selv-
følgelige valget ved dåpsundervisning. 
Katekismen er jo en troens abc.

Når nye troende kommer til oss, er 
opplæring og forkynnelse særlig viktig, 
da kunnskap om den kristne tro er liten 
hos dem som har vokst opp i et mus-
limsk land.

Hver torsdag er det persisk bibelgrup-
pe der det hentes inn mennesker fra 
menigheten som kan undervise om den 
kristne tro. Issa Hammer er fast tolk.

Det er en fast gruppe som kommer til 
samlingene, og engasjementet er stort. 
Det kommer stadig opp spørsmål som 
leder til gode samtaler og diskusjoner.  

Det sosiale spiller og en stor rolle, og 
samtalen går lett rundt bordet både før 
og etter undervisning.

Matservering hører og med, og de 
står selv for matlaging. Vi som av og 
til er innom, har fått smake på mange 
spennende retter, oftest servert med ris 
og salat.

Menighetssalen er stadig i bruk ved 
disse samlinger, og med tilhørende 
kjøkken har den vist seg å være ideell  
til dette formålet.

Tekst og foto: Jon Tore Lie

Persisk 
bibelgruppe

Den persiske bibelgruppen har samling 
rundt Ordet.



 2-17 UNDERVEIS 13 

Har du noen gang gjemt deg i en kjel-
ler fordi du var redd, sårbar eller følte 
deg ubrukelig? Det har jeg. Flere gan-
ger. Jeg kan huske jeg gikk ned og inn 
på det aller innerste, mørkeste rommet 
i kjelleren da jeg var lei meg som barn. 

Gideon var i en slik situasjon da Herrens 
engel åpenbarte seg for ham. Han var 
langt nede i en vinpresse, i skjul for na-
bostammen. Engelen sa: «Herren er med 
deg, du djerve kriger!» En litt rar ting å 
si til en som gjemmer seg, spør du meg. 

Dommerne 6 forteller om Gideons 
utvelgelse som leder for Israel. Folket 
hadde i mange år vært under angrep, og 
stadig ble de plyndret av nabostammen, 
midjanittene. Gideon var neppe klar for 
å gå inn i en kamp, og følte seg nok ikke 
særlig djerv der har gjemte seg for det 
fæle nabofolket.

Da engelen kom, protesterte han ved 
skylde på at konflikten var Guds skyld. 
Likevel fortsatte engelen å fremme sitt 
kall, og sa at Gideon var sterk og at han 
skulle berge israelittene. 

Gideon på sin side svarte engelen med 

«Hør, Herre! Min slekt er den svakeste i 
Manasse, og jeg er den yngste i min fars 
hus». 

Gideon så bare utfordringer og sine 
feil. Aldri i verden om han kunne over-
vinne et helt folk. Lille han.

Ofte glemmer jeg at Gud er den som 
kjemper kampen. Ofte ser vi mennesker 
bare feilene våre, eller andres. Vi spør 
oss: «Hvordan kan Gud bruke meg?» 
Det finnes alltid en unnskyldning for å 
ikke følge kallet vi har fått. Men vår Gud 
er også sterkere enn de unnskyldnin-
gene. 

Gud kaller oss til å være hans folk. 
Til å komme opp av kjelleren og være 
de vi er skapt til å være. Vi er hans nye 
skapninger. Når vi er i Kristus, ser Gud 
oss gjennom ham. Han kjenner alle vår 
svakheter, sårbarheter og synder, likevel 
ønsker han at vi skal komme nær ham. 
Han ser oss der vi er og møter oss der vi 
er, ikke der vi «burde» vært. 

Til slutt, etter flere tester, stolte Gideon 
på Guds løfte om styrke – og kjempet og 
vant. Han kunne ikke vinne noen kamp 
så lenge han gjemte seg. For å være en 

kriger må en stå i noen kamper. 
Stol på at Herren vil være med deg, se 

at han gjør deg sterk. Så åpne opp for 
ham, kom opp fra ditt dyp, se at han 
er villig til å stå ved din side og alltid 
holde sin løfter. 

Av Kristin Askjer Lien

Kampen på dypet

Kristin Askjer Lien. Foto: privat

En generalforsamling reiser vanligvis 
viktige saker å drøfte for et kirke-
samfunn. DELKs øverste organ som 
samles dette år, er i så måte ikke noe 
unntak. 

På lørdag formiddag under GF vil 
tilsynsmannens tale få form av et 
spørsmål: ‘DELK mot 150 år – hva 
slags kirke vil vi ha?’ Etter en innled-
ning ved tilsynsmannen vil vi få fire 

korte innlegg fra folk med litt ulik 
alder, bakgrunn og ståsted som vil dele 
med generalforsamlingens delegater og 
tilhørere hvilke tanker de har om DELK 
og veien videre. Spørsmål som vil bli 
stilt, er blant annet: Hva er de gode og 
mindre gode sider ved DELKs utvik-
ling de senere årene? Er vi inne på spor 
vi ikke ønsker? Hva gleder vi oss over? 
Hva er mine visjoner for min kirke i det 
kommende tiåret?

Etter de fire innleggene vil vi få en 
panelsamtale som ledes av visetilsyns-
mann Jan Erik Askjer. Det vil bli god 
mulighet for salen til å stille spørsmål 
og komme med utfordringer til både 
paneldeltakerne og DELKs ledelse. 

Sørg for å få med deg GFs viktige 
framtidssamtale på lørdag formiddag 
etter bibeltimen! 

Hovedkomiteen for GF og stevnet

DELK mot 150 år – hva slags kirke vil vi ha?
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Gangetabellen – 
en del av vår lutherske bekjennelse?

Vår lutherske kirkes bekjennelse 
kjenner ganske mange av oss. I 
hvert fall hvilke deler den innehol-
der, om enn ikke hva som står skre-
vet i alle disse skriftene. Vi snakker 
om Den apostoliske, nikenske og 
athanasianske trosbekjennelse fra 
oldkirken, de kommer først. Dernest 
kommer Den augsburgske konfe-
sjon – eller Augustana, som den også 
kalles; den ble skrevet av Melanch-
ton og Luther. Og til sist kommer 
Luthers lille katekisme. 

Denne lille bok, med sine seks parter, 
kjenner de litt eldre DELK-ere godt; 
den lærte vi utenat på skolen. Det 
gjorde dessuten barn flest i dette land 
i hine gode dager. De ti bud, de tre 
trosartikler, Fadervår, dåpen, natt-
verden og skriftemålet har vært en 
viktig kunnskap og ballast gjennom 
livet de fleste av oss er takknemlig 
for. Katekismen hadde med troen og 
livets åndelige spørsmål å gjøre. For 
alle de andre sider ved livet her på 
jorda – norsk, regning,  geografi og 
desslike – hadde vi andre bøker. Når 
budene var pugget, gikk katekismen 
i ranselen; skulle vi ha regning, kom 
helt andre bøker opp. For ikke å si: 
den stive kartongen med den lille og 
store multiplikasjonstabellen. Bare 
navnet var mange nederlagsdømt til 
å prøve å uttale. 

Vi tok feil
Slik har vi trodd – og tatt helt feil. For 
en tid siden kom en praktfull liten 
bok til Underveis-redaksjonen. Det 
var en utgave av ‘dr. M. Luthers liden 
eller mindre Katechismus – samt 
Sententser af Guds ord, til Troens 
bestyrkelse for de Enfoldige. Autori-
seret Udgave. 1864’. Boken har tilhørt 
Gøranda Hana Martina Mathias 
Datter fra Klop og har årstallet 1871 
innskrevet. Hun hørte til hos Jarsber-
gerne – nå DELK – og gikk på Klopp 
skole i Ramnes. Nå tilhører boken Jan 
Erik og Aslaug Grytnes. 

Katekismen er godt brukt og grun-
dig slitt. En forsiktig blading gjennom 
det lille klenodiets flekkete blader gir 
oss en fornemmelse av slit og kanskje 
også tårer for noen, for å få lærdom-
men inn i hodet. Slik var det den 
gang – og langt inn i de senere år.

Det er på de siste sider overraskel-
sen venter: Etter den sjette part om 
skriftemålet kommer så ‘sententsene’ 
fra Guds ord til avslutning, med et 
sitat fra Salme 19,8 om Guds lov ‘som 
omvender Sjelen ..., som gjør den 
Vankundige viis’. Og hva kommer så? 
Jo – av alle ting: den lille Multiplicati-
ons-Tabel. 

Sirlig innbundet
Gangetabellen, som del av katekis-
men? 

Ja, men den er vel limt inn av en 
praktisk sjel som dermed slapp å 
dra på mer enn én bok? På ingen 
måte. Den lille gangetabell er sirlig 
innbundet fra trykkeriet på samme 
måte som budene og trosartiklene. 
Utgitt av J.W. Cappelens forlag og 
trykt i J. Chr. Gundersens Bogtryk-
keri, autoriseret udgave ved Kongelig 
Resolution af 14de Juli 1843 – gange-
tabellen inkludert. Selveste kongen 
befalte at både budene og syv-gangen 
begge skulle pugges – så å si i samme 
åndedrett.

Boken har gitt redaksjonen og 
mange flere grunn til både smil – og 
ettertanke. Er det haugianernes hjerte 
vendt mot Gud og blikket ut mot 
verden som her slår ut? Det åndelige 
og det verdslige skulle ikke sammen-
blandes, men det skulle heller ikke 
adskilles. Begge deler hørte livet til. 
Hauge ba og forkynte – og strikket 
og laget fabrikker. Etterfølgerne hans 
lærte katekismen – og løste regne-
stykker. Begge deler nødvendige for 
livet her og livet der. Et eksempel til 
etterfølgelse, uten tvil. 

Men altså – gangetabellen en del 
av bekjennelsen? Det var vi ikke klar 
over før nå. Men så er det nok ikke 
helt sånn likevel. Katekismens inn-
hold bekjenner vi vår tro på. Gange-
tabellen – den bare kan vi. 
RE

To sider fra 
"Dr. M. Luthers  

liden eller mindre 
Katechismus".

Flere sider kan  
du se i artikkelen  

som er lagt ut  
under Nyheter/ 

Aktuelt på  
www.delk.no. 



Intervju med 
Olaf Engestøl

I januar i år ble Olaf Engestøl inn-
satt som prest i nye Kristiansand 
menighet og Egersund-Dalane. 
Olaf er nygift med Veronica og 
de bor i Kristiansand. Underveis 
har hatt en mail-prat med den nye 
presten.
 

– Du er altså ny prest i ikke bare en, 
men i to menigheter. Hvordan får du 
hverdagen til å gå opp?

– Jeg er heldigvis ikke alene om 
arbeidet i menighetene. I begge 
menighetene er vi velsignet med 
mange frivillige som gjør en veldig 
innsats.

– Underveis lesere kjenner ikke nye 
Kristiansand menighet så veldig godt. 
Hvordan vil du kort beskrive deres 
særpreg?

– Vi er preget av å være en ny me-
nighet som gjør mange ting for før-
ste gang. Det er også ett kjennetegn 
at alle er nye i DELK-sammenheng 
og har med seg tradisjoner fra andre 
menigheter og organisasjoner. Selv 
om dette tidvis er en utfordring, er 
det en stor berikelse og givende å 
jobbe i. Videre er menigheten preget 
av en optimisme og glede over å ha 
vært med å starte en ny menighet vi 
trives i.

– DELK har lang historie i Egersund, 
men er det ikke nok ulike menigheter fra 
før i Kristiansand?

– Jo, Kristiansand er velsignet med 
et rikt og mangfoldig menighetsliv. 
Likevel opplever vi et behov for en 
menighet i Kristiansand som har 
en tydelig luthersk profil i både 
form og innhold. Mange opplever 
det svært vanskelig at Den Norske 
Kirke fjerner seg fra tradisjonell 
bibelforankret kristendom, samtidig 
som de føler seg fremmed i den 
frikirkelige møteformen som mange 
menigheter er preget av i dag. Vi 

opplever absolutt et behov for en 
DELK-menighet i Kristiansand.

– Hvorfor velger dere nå å flytte menig-
heten til sentrum av Kristiansand?

– Den viktigste grunnen til det er 
tilgjengelighet. Det er flere gode ting 
med å være der vi er nå, men en 
stor ulempe er at det ikke går busser 
der på søndag. Det gjør det vanske-
lig å komme på møter for de som 
ikke kjører bil, både av studenter 
og eldre. Vi tror også det vil være 
lettere å få nye til møtene våre med 
et møtelokale mer sentralt i Kristi-
ansand.

– Er det noe du er spesielt opptatt av i 
menighetslivet?

– Min kjepphest er at Guds ord må 
få styre alle deler av menighetens ar-
beid. Ikke begrenset til det som blir 
forkynt fra prekestolen, men noe 
som vi lar styre i så mye som mulig 
av det vi gjør i menigheten. 

Både som felleskap og i livet til den 
enkelte troende.

– Hva gjør du når du trenger å koble av 
og bare være Olaf?

– Jeg kobler aller best av når jeg er på 
tur i skog og mark, enten det er en 
lengre fjelltur med overnattinger, el-
ler det er en rolig skogtur i bymarka 
sammen med min kone.

– Hvordan finner du inspirasjon og 
styrke i tjenesten?

– Først og fremst ved å gjøre den. En-
ten det er å forkynne Guds ord og se 
forsamlingens glede ved å høre det. 
Eller det er å dra på hjemmebesøk til 
noen som virkelig setter pris på det. 
Ellers er det viktig å leve strukturert 
med hensyn til søvn, kosthold og 
mosjon.

– Ser du på deg selv som en hyrde? Hva 
innebærer hyrdetjenesten slik du ser 
det?
I kraft av den stilling jeg er satt inn 
i, er jeg en hyrde. Hyrdetjenesten be-
står i å elske Gud gjennom å fø lam-
mene med Guds ord, og å beskytte 
dem mot synd og vranglære.  Slik 
jeg ser det, oppsummeres det godt i 
Johannes 21,15–16: Da de var ferdige 
med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: 
Simon, sønn av Johannes, elsker du meg 
mer enn disse? Han svarte: Ja, Herre, 
du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til 
ham: Fø lammene mine! Igjen, for annen 
gang, sier han: Simon, sønn av Johan-
nes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at 
jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier: 
Vær gjeter for sauene mine!

Underveis ønsker deg Guds rike 
velsignelse over både menighet og 
virke, og ikke minst til lykke og 
gratulerer til dere begge med ekte-
skapet!
 
Tekst: Erling Rantrud
Foto: Privat
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– Å være hyrde  
  er å elske Gud

Olaf Engestøl.
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Søndag 30. april ble Roar Bjørndal 
og Tore Slettvik innsatt som eldste 
i Granly menighet. For å bli litt mer 
kjent med de to har vi stilt dem noen 
spørsmål, og utfordret dem til å si 
noen ord om seg selv.

Roar: – Jeg bor i Horten, født i 1957 og 
jeg er gift med Anne Kristin. Vi har 
3 voksne barn, og Gud har velsignet 
oss med sju barnebarn. Av yrke er jeg 
ingeniør og har jobbet med elektronikk 
siden 1980, det har vært en interessant 
og spennende jobb. De siste årene har 
det blitt flere turer til Afrika. Vår eldste 
datter med familie har vært tre år for 
NLM i Kenya, og nå er yngstedatte-
ren med familie misjonærer i samme 
organisasjon i Tanzania. Det har vært 
en berikende å se hva som gjøres på 
misjonsmarken!

Tore: – Jeg er 54 år, gift med Synnøve 
og har tre barn (Marie 21, Emilie 19 og 
Petter 16 år). Jeg har hele mitt voksne 
yrkesliv hatt ulike stillinger i DELKs 
skoler. De siste tre årene har jeg hatt 
tre jobber: skolekonsulent ved DELKs 
hovedkontor 40 %, inspektør på 
Bjerkely skole i Re 40 % og administra-
sjonskonsulent på Moe skole i Sande-
fjord 20 %. Til sammen gir dette meg 
varierte og spennende arbeidsuker! 

– Kan dere si litt om prosessen som 
førte til at dere svarte ja til tjenesten 
som eldste? 

Tore: – Det var ingen selvfølge for 
meg at jeg skulle si ja til dette kallet. 
Da jeg fikk en del stemmer ved første 
valgomgang, måtte jeg ta noen run-
der med meg selv, med Gud og med 
familien. Jeg har fått noen stemmer 
ved tidligere valg, og har da landet 
på at jeg ikke kunne ta på meg et sånt 
kall. Spesielt da jeg var rektor følte jeg 
det vanskelig å kombinere det med et 
eldsteverv. Men denne gangen fikk jeg 
ikke fred for å si nei. Og selv om jeg 
fortsatt har litt blandede følelser for det 
jeg går inn i, er jeg nå rolig for at dette 
er Guds vilje med meg nå.

Roar: På Granly har vi i år den situa-
sjonen at alle de tre eldste er ferdige 
med sine perioder. Jeg så ikke på meg 
selv som en mulig kandidat, men et-
ter én valgomgang forstod jeg at det 
kunne bli aktuelt. Jeg syntes selv at jeg 
«dro på åra» og ikke var egnet til kallet, 
men bibelverset «Meg er gitt all makt 
i himmel og på jord. Gå derfor ut» var 
ofte i tankene mine. Var det Gud som 
minnet meg på at det å være eldste 
ikke var mitt verk, men Guds verk? I 
neste valgomgang ble jeg valgt, noe jeg 
synes var vanskelig å si nei til. Kan-
skje det ikke var en tilfeldighet at jeg 
for fire år siden ble spurt om å være 
sekretær for eldsterådet og være med 
på alle møtene deres? Kanskje det var 
en læretid?

På spørsmålet om hva som er den 

viktigste oppgaven for en eldstebror, 
svarer Tore: – Den viktigste oppgaven 
tenker jeg er å legge til rette for at 
menigheten får åndelig mat, at forkyn-
nelsen og de møtene og aktivitetene 
vi legger opp til kan hjelpe mennesker 
til tro – eller til å bli værende i troen. 
Spesielt tror jeg det er viktig at vi er 
tydelige på kjernen i troen vår – frel-
sen, både hvorfor vi trenger frelse – og 
hvordan vi kan få den. Med andre ord 
må vi snakke sant om synden og minst 
like sant om Jesus som vår frelser.

Begge gir uttrykk for at de har for-
ventninger om at de i eldsterådet skal 
få være med på et viktig arbeid – i en 
stor og levende menighet. De har også 
et ønske at nye mennesker skal finne 
Granly kirke som sitt åndelige hjem. 

Tore gir samtidig uttrykk for noen 
bekymringer. Hvordan skal man 
klare å motivere nok folk til de ulike 
oppgavene i menigheten? Han har en 
følelse av at det blir vanskeligere og 
vanskeligere å få folk til å binde seg til 
en del av vervene der vi er avhengig av 
frivillige medarbeidere.

Roar avslutter med følgende opp-
muntring og påminnelse: «Vi må sette 
vår lit til den allmektige Gud og stole 
på at han vil lede oss i kallet vi har 
sagt ja til! Jesus har all makt. Det må vi 
aldri glemme!»

Tekst: Jan Erik Askjer

To nye eldste innsatt 
i Granly menighet

Fra innsettelsen av Roar Bjørndal og Tore Slettvik i Granly kirke. Fra venstre: prest Jan Erik Askjer, Tore Slettvik, Roar Bjørndal og DELKs  
tilsynsmann Rolf Ekenes. Foto: TFR
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Søndag 7. mai hadde menigheten 
konfirmasjon for ti flotte konfir-
manter. Gudstjenesten fant sted i 
Norkirken Sandefjord. (Det er fint 
å se at menigheten noen ganger 
vokser ut av kirken og at vi har 
grunn til å gå igang med bygging 
utvidet kirkerom i juni!) 

Gudstjenesten inneholdt flotte 
musikkinnslag med både fløyte og 
saksofon fra både en tidligere og en 
fremtidig konfirmant. Konfirmante-
ne selv hadde på sterkt oppfordring 
og beordring av presten trommet 
sammen et kor med band for anled-
ningen. Vi sang en engelsk versjon 
av Salme 34. Smak og se at Herren 
er god! 

Selve konfirmasjonshandlingen 
var en stor høytidsstund. Det er 
stort når ungdommer velger å følge 
Jesus videre i livet og lar troen de 
fikk i dåpen, spire og gro i dem. På 
en slik dag ser vi fruktene av Guds 
verk.

Jeg er takknemlig for å få være 
konfirmantprest og gjennom det 
arbeidet være med å bringe evange-
liet og vår kristne arv videre til neste 
generasjon. Det gjør meg ydmyk og 
stolt (om de to kan kombineres).

Konfirmantene bidro også med 
en liten film med tanker fra konfir-
manttiden. Her er et lite utdrag av 
svarene de gav: 

Hvorfor er du konfirmant?
– Fordi jeg vil bekrefte at jeg ble døpt 

– Og fordi jeg vil fortsette å være  
  kristen

– Fordi jeg er kristen, og jeg vil følge  
  Jesus på resten av veien

– Jeg er kristen
– Fordi jeg tror på Gud
– Jeg vil bli kjent med Jesus
– Jeg vil fortsette å følge Jesus

Et konfirmantminne?
– Filmen "The Bible"
– Konfirmantleir
– Leir
– Chilinøtter
– Bibelundervisningen

Jesus med ett ord: 
– Far
– Guds sønn
– Best
– Bestevenn
– Kjærlighet
– Veien, sannheten og Livet

Konfirmanter: 
• Ingrid Abrahamsen
• Karl Benjamin Andersson
• Aurora Døvik
• Per Rasmus Eskedal
• Andreas Glosli
• Berge Granerød
• Kaja Cecilie Guren
• Joel Gundersen
• Marie Rantrud
• Tor Jakob Vatnedal

Tekst: Erling Rantrud
Foto: Irene Gundersen 

Konfirmasjon i Moe menighet

To nye eldste innsatt 
i Granly menighet

Tonje Haugeto Stang og Endre 
Stene er to av de foredragshol-
derne du kan høre på St. Hans-
stevnet på Gjennestad.

Lørdag 24. juni skal Tonje Haugeto 
Stang holde et seminar med tittelen "Tro-
ende, tvilende, trist eller glad – hva er et 
godt kristenliv?"

På spørsmål om hun kan gi oss noen 
flere detaljer om seminaret, skriver hun 
følgende: "Det normale kristenliv er et 
liv i bevegelse. Livet leves gjennom ulike 
faser – og veien vi går på utfordrer oss 
i ulik grad. Landskapet skifter, utsikten 
likeså. Er det mulig å "ha det godt med 
Gud" midt i den ganske alminnelige 
hverdagen – i en fallen verden? Og hvor-
dan kan vi leve kristenlivet i vår ganske 
alminnelige hverdag – i møte med egne 
utfordringer og i møte med mennesker 
som ikke vet hva de skal tro på – i 2017?"

Endre Stene skal tale på avslutnings-
møtet søndag 25. juni, og hans tema 
er: "Luthersk tro anno 2017 – fortsatt 
relevant eller utgått på dato?" 

Han skriver følgende om sitt tema: 
"Forventer noen at jeg i løpet av talen 
kommer til å svare "utgått på dato"? 
Og det til og med på DELKs sommer-
stevne? Det ville i så fall vært en fadese ... 

 Så – har jeg da mer å si? Jo, jeg vil 
gjerne si noe om hvorfor. Jeg vil gjerne si 
noe om hvorfor sentrum og hjerte-slaget 
i Luthers budskap fortsatt er relevant. Ja, 
ikke bare relevant. Men jeg overbevist 
om at den er en nøkkel til fornyelse og 
frelse, til sann åndelig og menneskelig 
frigjøring, og til kraft til et hellig liv. Ikke 
bare i 2017, men inntil Herren selv kom-
mer. Ja, kom Herre Jesus! (Åp 22,20).

Velkommen til DELKs som-
merstevne på Gjennestad!
Les mer på side 36 og på  
www.delk.no.

Konfirmantene	i	Moe	kirke	i	Sandefjord	samlet	på	kirketrappen	etter	konfirmasjonenm

GF2017 og 
St. HansstevneP
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Gudstjenester og søndagsmøter 3. og 4. kvartal 2017

AM   
Arild Minnesjord
BA
Bertil Andersson
BJH 
Boe Johannes Hermansen
EN
Erling Neerland
ER
Erling Rantrud

HJS
Hans Johan Sagrusten
HN
Herman Næss
JaBy 
Jan Bygstad
JEA
Jan Erik Askjer
JeBj
Jens Bjørnsgård

JMS
Jon Magne Sønstabø
KHE 
Kristoffer	Hansen-Ekenes
MA  
Morten Askjer
OE 
Ottar Endresen
OEng 
Olaf Engestøl

RA
Ragnar Andersen
RE
Rolf Ekenes 
SV 
Svein Volden
UA  
Ulf Asp   

Dato Søndag Prekentekst Ryenberget Nore Bjerkely Granly Horten Moe Telemark Sauherad Dalane Sotra Bergen Østfold Kr.sand Hardanger Molde Nordreisa/Alta Dato

02.07.2017 4. søndag i treenighetstiden Mark 10,17–27 11.00 11.00 JEA  7 11.00 ER n 3 BA n JaBy BJH n OEng n 3 02.07.2017

09.07.2017 5. søndag i treenighetstiden Matt 7, 15-20 KHE n 7 MA n 7 11.00 JEA n 7 BA 3 OE n 3 OE 11.00 09.07.2017

16.07.2017 Aposteldagen/6. søndag i treenigh. Luk 5,1–11 11.00 OE n 11.00 11.00 OEng n 2 JMS BJH n SV n 16.07.2017

23.07.2017 7. søndag i treenighetstiden Luk 15,1–10 BJH n 7 OEng 7 RE  n 2 11.00 11.00 JMS SV n 23.07.2017

30.07.2017 8. søndag i treenighetstiden Matt 6,19–24 11.00 HN 1 11.00 RE n 7 KHE n 1 JMS 11.00 11.00 30.07.2017

06.08.2017 9. søndag i treenighetstiden Matt 11,28–30 RE n 2 X JEA  7  X 11.00 ER n 3 11.00 OEng n 3 JaBy BJH n 06.08.2017

13.08.2017 10. søndag i treenighetstiden Luk 5,27–32 11.00 MA n 7 11.00 ER n 1 11.00 11.00 11.00 JaBy n 5 RA n OEng n 3 13.08.2017

20.08.2017 11. søndag i treenighetstiden Matt 23,37–39 X X X X 11.00 BA n 2 JeBj n 17.00 2 JMS BJH n X OEng n 3 JaBy UA n 20.08.2017

27.08.2017 12. søndag i treenighetstiden Ef 2,1-10 11.00 MA 2 * KHE n 1 JEA  n 5 11.00 ER n 3 JeBj 7 OEng/RE n 1 JaBy 11.00 NR: BJH n 27.08.2017

03.09.2017 13. søndag i treenighetstiden Matt 25,14–30 KHE n 1 11.00 11.00 JEA n 6 11.00 11.00 JMS BJH n 03.09.2017

10.09.2017 Vingårdssøndag/14. s i treenigh. Matt 20,1–16 11.00 11.00 JEA  4 11.00 ER 3 OEng n 3 JaBy n 1 BJH n 11.00 11.00 10.09.2017

17.09.2017 15. søndag i treenighetstiden Matt 7,24-28 UA n MA 7 11.00 ER n 2 X 11.00 11.00 OEng n 3 JaBy X RE NR: JEA n 17.09.2017

24.09.2017 16. søndag i treenighetstiden Mark 7,31–37 11.00 MA 1 11.00 UA  sn 2 ER n 3 BA BJH n RE n 3 OEng n A: RA n 24.09.2017

01.10.2017 17. søndag i treenighetstiden Joh 11,17–29 og/eller 30-46 KHE n 2 MA n 7 11.00 11.00 JEA n 3 BA n 2 JaBy 11.00 01.10.2017

08.10.2017 18. søndag i treenighetstiden Matt 8,14–17 11.00 11.00 ER n 3 11.00 JEA n 17.00 3 JaBy n 2 BJH n OEng n 3 NR: AM n 08.10.2017

15.10.2017 19. søndag i treenighetstiden Luk 20,45-21,4 KHE 7 JEA  6 11.00 ER n 3 11.00 11.00 BJH n JaBy 11.00 15.10.2017

22.10.2017 20. søndag i treenighetstiden Joh 11,1–5 11.00 JaBy 1 11.00 JMS 5 11.00 11.00 MA n 11.00 22.10.2017

29.10.2017 Bots– og bønnedag Luk 13,22–30 UA sn 7 11.00 11.00 11.00 ER n 3 BA n 1 OE sn 3 JaBy BJH n OEng n 1 EN n 29.10.2017

05.11.2017 Allehelgensdag Matt 5,1–12 11.00 KHE n 11.00 BA  n 2 11.00 11.00 11.00 BJH n OEng n 3 NR: OE n 05.11.2017

12.11.2017 23. søndag i treenighetstiden Mark 10,28–31 11.00 MA  n 7 X X ER n 1 11.00 11.00 RE n 7 RE 11.00 11.00 12.11.2017

19.11.2017 24. søndag i treenighetstiden Matt 18,1-6.10-14 UA n 7 11.00 JEA  1 11.00 BJH 3 BA sn 2 11.00 RA n OEng n 3 ER 19.11.2017

26.11.2017 Domssøndag/Kristi kongedag Matt 25,31–46 11.00 11.00 11.00 ER n 2 11.00 11.00 OEng n 2 BJH n JMS n A:UA n 26.11.2017

03.12.2017 1. søndag i adventstiden Luk 4,16–22a KHE n 7 MA n 7 11.00 17.00 ER n 3 11.00 JMS n 1 JMS BJH n 11.00 NR: JaBy n 03.12.2017

10.12.2017 2. søndag i adventstiden Luk 21,27–36 11.00 16.00 JEA  n 7 11.00 JeBj n 7 MA n 1 11.00 10.12.2017

17.12.2017 3. søndag i adventstiden Luk 3,7–18 11.00 11.00 11.00 ER n 4 11.00 JeBj n 17.00 1 JMS BJH n OEng n 3 JaBy 17.12.2017

24.12.2017 Julaften Luk 2,1–20 UA 15.00 2 MA 2 JEA 15.00 2 ER 3 BA 2 14.30 JMS 24.12.2017

25.12.2017 1. juledag Joh 1,1–14 UA 12.00 1 RE 1 KHE  1 ER n 1 JEA n 3 JeBj n 1 OE 1 JaBy 1 BJH n 1 OEng n 1 25.12.2017

26.12.2017 2. juledag Matt 10,16–22 MA 1 11.00 11.00 JMS UA n 26.12.2017

28.12.2017 4. juledag BA 19.00 28.12.2017

31.12.2017 Nyttårsaften Nyttårsaften 11.00 11.00 11.00 31.12.2017

* Stevne i Nore

Møtelisten

Initialer / navn:
Prestene er på jobb  
følgende uker i sommer:
Uke 27:  UA, KHE, MA, JEA,  
 BA, OEng, BJH, JMS
Uke 28:  UA, BJH, JMS
Uke 29:  RE, OEng, BJH, JMS
Uke 30:  UA, RE, KHE, JMS 
Uke 31:  UA,RE, ER, JEA, JaBy
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Ofring til: 
1	–	Offer	til	prestetjenesten	
2 – Misjonen 
3 – Lokalt menighetsarbeid
4 – DELKs skoledrift
5 – Nødhjelp 
6 – Ungdomsarbeid 
7 – Andre formål

n – Nattverd     
sn – Skriftemål og nattverd

Sted for 
Gudstjenestene 
i Østfold: se 
DELKs nettsider 
www.delk.no.

NB! Endringer kan forekomme.  
Følg med i kalenderen for din  
menighet på www.delk.no

Initialer = gudstjeneste 
kl 11.00 om ikke annet er oppgitt.
Kun klokkeslett = møte.
X = fellesgudstjeneste/fellesmøter.

Dato Søndag Prekentekst Ryenberget Nore Bjerkely Granly Horten Moe Telemark Sauherad Dalane Sotra Bergen Østfold Kr.sand Hardanger Molde Nordreisa/Alta Dato

02.07.2017 4. søndag i treenighetstiden Mark 10,17–27 11.00 11.00 JEA  7 11.00 ER n 3 BA n JaBy BJH n OEng n 3 02.07.2017

09.07.2017 5. søndag i treenighetstiden Matt 7, 15-20 KHE n 7 MA n 7 11.00 JEA n 7 BA 3 OE n 3 OE 11.00 09.07.2017

16.07.2017 Aposteldagen/6. søndag i treenigh. Luk 5,1–11 11.00 OE n 11.00 11.00 OEng n 2 JMS BJH n SV n 16.07.2017

23.07.2017 7. søndag i treenighetstiden Luk 15,1–10 BJH n 7 OEng 7 RE  n 2 11.00 11.00 JMS SV n 23.07.2017

30.07.2017 8. søndag i treenighetstiden Matt 6,19–24 11.00 HN 1 11.00 RE n 7 KHE n 1 JMS 11.00 11.00 30.07.2017

06.08.2017 9. søndag i treenighetstiden Matt 11,28–30 RE n 2 X JEA  7  X 11.00 ER n 3 11.00 OEng n 3 JaBy BJH n 06.08.2017

13.08.2017 10. søndag i treenighetstiden Luk 5,27–32 11.00 MA n 7 11.00 ER n 1 11.00 11.00 11.00 JaBy n 5 RA n OEng n 3 13.08.2017

20.08.2017 11. søndag i treenighetstiden Matt 23,37–39 X X X X 11.00 BA n 2 JeBj n 17.00 2 JMS BJH n X OEng n 3 JaBy UA n 20.08.2017

27.08.2017 12. søndag i treenighetstiden Ef 2,1-10 11.00 MA 2 * KHE n 1 JEA  n 5 11.00 ER n 3 JeBj 7 OEng/RE n 1 JaBy 11.00 NR: BJH n 27.08.2017

03.09.2017 13. søndag i treenighetstiden Matt 25,14–30 KHE n 1 11.00 11.00 JEA n 6 11.00 11.00 JMS BJH n 03.09.2017

10.09.2017 Vingårdssøndag/14. s i treenigh. Matt 20,1–16 11.00 11.00 JEA  4 11.00 ER 3 OEng n 3 JaBy n 1 BJH n 11.00 11.00 10.09.2017

17.09.2017 15. søndag i treenighetstiden Matt 7,24-28 UA n MA 7 11.00 ER n 2 X 11.00 11.00 OEng n 3 JaBy X RE NR: JEA n 17.09.2017

24.09.2017 16. søndag i treenighetstiden Mark 7,31–37 11.00 MA 1 11.00 UA  sn 2 ER n 3 BA BJH n RE n 3 OEng n A: RA n 24.09.2017

01.10.2017 17. søndag i treenighetstiden Joh 11,17–29 og/eller 30-46 KHE n 2 MA n 7 11.00 11.00 JEA n 3 BA n 2 JaBy 11.00 01.10.2017

08.10.2017 18. søndag i treenighetstiden Matt 8,14–17 11.00 11.00 ER n 3 11.00 JEA n 17.00 3 JaBy n 2 BJH n OEng n 3 NR: AM n 08.10.2017

15.10.2017 19. søndag i treenighetstiden Luk 20,45-21,4 KHE 7 JEA  6 11.00 ER n 3 11.00 11.00 BJH n JaBy 11.00 15.10.2017

22.10.2017 20. søndag i treenighetstiden Joh 11,1–5 11.00 JaBy 1 11.00 JMS 5 11.00 11.00 MA n 11.00 22.10.2017

29.10.2017 Bots– og bønnedag Luk 13,22–30 UA sn 7 11.00 11.00 11.00 ER n 3 BA n 1 OE sn 3 JaBy BJH n OEng n 1 EN n 29.10.2017

05.11.2017 Allehelgensdag Matt 5,1–12 11.00 KHE n 11.00 BA  n 2 11.00 11.00 11.00 BJH n OEng n 3 NR: OE n 05.11.2017

12.11.2017 23. søndag i treenighetstiden Mark 10,28–31 11.00 MA  n 7 X X ER n 1 11.00 11.00 RE n 7 RE 11.00 11.00 12.11.2017

19.11.2017 24. søndag i treenighetstiden Matt 18,1-6.10-14 UA n 7 11.00 JEA  1 11.00 BJH 3 BA sn 2 11.00 RA n OEng n 3 ER 19.11.2017

26.11.2017 Domssøndag/Kristi kongedag Matt 25,31–46 11.00 11.00 11.00 ER n 2 11.00 11.00 OEng n 2 BJH n JMS n A:UA n 26.11.2017

03.12.2017 1. søndag i adventstiden Luk 4,16–22a KHE n 7 MA n 7 11.00 17.00 ER n 3 11.00 JMS n 1 JMS BJH n 11.00 NR: JaBy n 03.12.2017

10.12.2017 2. søndag i adventstiden Luk 21,27–36 11.00 16.00 JEA  n 7 11.00 JeBj n 7 MA n 1 11.00 10.12.2017

17.12.2017 3. søndag i adventstiden Luk 3,7–18 11.00 11.00 11.00 ER n 4 11.00 JeBj n 17.00 1 JMS BJH n OEng n 3 JaBy 17.12.2017

24.12.2017 Julaften Luk 2,1–20 UA 15.00 2 MA 2 JEA 15.00 2 ER 3 BA 2 14.30 JMS 24.12.2017

25.12.2017 1. juledag Joh 1,1–14 UA 12.00 1 RE 1 KHE  1 ER n 1 JEA n 3 JeBj n 1 OE 1 JaBy 1 BJH n 1 OEng n 1 25.12.2017

26.12.2017 2. juledag Matt 10,16–22 MA 1 11.00 11.00 JMS UA n 26.12.2017

28.12.2017 4. juledag BA 19.00 28.12.2017

31.12.2017 Nyttårsaften Nyttårsaften 11.00 11.00 11.00 31.12.2017

* Stevne i Nore

Møtene holdes 
på Hauges 
(Normisjonshuset) 
Sa = Sauherad

A - Alta
NR - Nordreisa
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Kirkebygg på Skauen Nyord i Bibel 2011

Vi er i Skauen skoles personalrom. 
En gjeng på åtte sitter rundt bordet og 
diskuterer prosessen for oppføring 
av kirkebygg sør for Skauen skole i 
Skien. Denne mandagskvelden har 
Underveis fått være med på møtet 
i kirkebyggkomiteen. Komitemed-
lemmene har et tydelig engasjement. 
Prosessen må bli god, snakkes det 
om. Menighetsmedlemmene skal 
kjenne at de blir hørt. Først på komi-
teens saksliste er det derfor satt opp 
planlegging av et dialogmøte som 
skal gjennomføres i slutten av mai. 
Torild Varhaug legger frem et forslag 
for hvordan dette møtet kan bli.

I noen måneder har denne komiteen 
jobbet for å lede prosessen med byg-
ging av en ny kirke for menigheten 
DELK Telemark. Komiteen har avløst 
sammenslåingsutvalget, som gjennom 
store deler av 2016 jobbet for sammen-
slåingen av DELK Porsgrunn og DELK 
Skien. Nå har altså disse menighetene 
blitt til ett, og behovet for et nytt kirke-
bygg har meldt seg. 

Medlemmene i den nye menigheten 
har allerede fått et ord med i saken. 
Først fikk medlemmene si sitt om hvor 
det nye kirkebygget skulle plasseres, 
og da det ble besluttet at bygget skulle 
reises i tilknytning til skolebygget på 
Skauen, var det en avstemningsrunde 
fram mot påske om hvor på Skauen-
området selve kirkebygget skal stå. 
Resultatet ble skolens sørside. 

På nyåret 2017 ble arkitektkontoret 
Børve Borchsenius engasjert for å 
skape mulighetsstudier. Første mål 
i arbeidet er å få på plass en regule-
ringsplan med konklusjon i september. 

Terje Sletten leder arbeidet i komiteen, 
og med seg har han Gunnar Hvale, 
Atle Minnesjord, Reidun Hvale, Linn 
Andersen, Bjørn Gundersen, Karsten 
Grytnes, Tone Nordstoga Haukvik, 
Laila Ween og Torild Varhaug. Bear-
beidelse av dialogmøtet i slutten av 
mai blir det siste denne gruppen skal 
gjennomføre. Søknad om regulerings-
plan skal sendes før sommeren. Da er 
komiteens arbeid antageligvis over. 
Men om reguleringsplanen ikke blir 
godtatt, gjenopptas arbeidet i komi-
teen etter 5. september.

Menigheten besitter også to kirke-
bygg som etter sammenslåingen ikke 
lenger er i bruk: Borgenheim kirke i 
Skien og Borgeskogen kirke i Pors-
grunn. Hva skal skje med disse? Også 
dette har byggesakskomiteen vært 
inne på i sine drøftinger. På sikt skal 
begge byggene legges ut for salg. Et av 
spørsmålene videre blir når dette skal 
skje. 

Men flere spørsmål skal besvares 
i fremtiden. Hvem skal overta når 
denne komiteen gir stafettpinnen 
videre? Hvordan skal styringsgrup-
per og bygningsgrupper organiseres, 
og hva blir deres mandater? Møtet på 
Skauen skoles personalrom går mot 
slutten. Det har blitt mørkt ute. Mange 
dugnadstimer har allerede blitt lagt 
ned, og flere skal det bli. Flere møter 
som starter i dagslys, og som ender 
i skumring. Til slutt kommer regule-
ringsplanen, og så bæres materialene 
inn på området som skal romme et 
nytt kirkebygg. En spennende prosess! 

Tekst og foto: Jostein Bendiksen

Målfoto. Selv om komiteen her står oppstilt foran nettmaskene, er de ikke helt i mål 
med byggesaksarbeidet enda.

Utvidelse av kirkerommet på Moe

En av de viktigste årsakene til at Bibe-
len med ujevne mellomrom oversettes 
på ny, er at språket den oversettes til, 
er i stadig bevegelse, det utvikler seg. 
Nå er det nok noen som mener at bi-
belspråket bare i liten grad, eller slett 
ikke, skal ta hensyn til språkutviklin-
gen, man ser på Bibelen som en slags 

‘språkbank’, et siste ‘oppholdssted’ for 
utryddelsestruede ord i språket. 

Men bibeloversetterne ser det som sin 
oppgave å oversette til et moderne 
språk som kommuniserer meningen 
nært og direkte. Da må såkalte arka-
iske, det vil si alderdommelige, ord 
og uttrykk skiftes ut og erstattes av 
moderne ord. Mange av disse vil være 
nye ord, ord som aldri før har stått i 
noen bibeloversettelse, de blir altså 

‘bibelske’ for første gang. 
I Bibelens 35 690 vers er det i Bibel 

2011 om lag 19 000 ulike ord. Noen 
offisiell statistikk over hvor mange av 
disse ordene som er nye ord, finnes 
ikke, men antallet er relativt lite. I 
denne første av flere artikler om noen 
av nyordene i Bibel 2011 skal tre 
skjellsord og et stikk motsatt ord, et 
hedersord, omtales.

Rakkerpakk
Det mest omtalte av alle nye ord i Bi-
bel 2011 er trolig ordet «rakkerpakk». 

Etter flere år med planlegging ser det 
ut til at de fleste utbyggingsbrikkene 
er i ferd med å falle på plass. Bygge-
komiteen sikter seg inn på bygge-
start medio juni 2017. 

Utvidelsen innebærer utvidet kirke-
rom/gymsal, nytt allrom mellom de to 
hovedbyggene og et stort oppholds-
rom under allrommet. Kirkerommet 
utvides østover inn i nåværende kir-
kestue/mediatek. Det betyr at dagens 
kirkerom fortsatt vil være hoved-
fløy. Utvidelsen utgjør en helt åpen 
sidefløy med stoler i 90 grader mot 
hovedfløy. Dermed vil også de som 
sitter i kirkestua under gudstjenester 
og møter, bli en mer integrert del av 
fellesskapet.
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Det forekommer én gang, i 4 Mos 11,4, 
som betegnelse på en gruppe fremmede 
mennesker som hadde sluttet seg til is-
raelittene under ørkenvandringen. I den 
hebraiske grunnteksten er det her brukt 
et sjeldent ord, det forekommer bare på 
dette stedet i hele Det gamle testamentet. 
Karakteristikken av disse menneskene 
som «umettelige» (Bibel 2011), som 
mennesker «ble grepet av grådig begjær» 
(Norsk Bibel), eller som « ga etter for 
en sterk lyst» (Bibelen Guds Ord) viser 
at det hebraiske ordet som i Bibel 2011 
er gjengitt med ‘rakkerpakk’, er brukt i 
sterkt nedlatende betydning om mennes-
ker som bare viser forakt for andre, og 
dermed er brukt som et skjellsord. 

I NO 78/85 ble ordet som i Bibel 
2011 er oversatt med «rakkerpakk», 
gjengitt mer nøytralt med «flokken av 
fremmede», i de tre andre helbibelske 
oversettelsene som for tiden finnes på 
det norske bibelmarkedet, er gjengivel-
sen henholdsvis «hopen av fremmede» 
(Norsk Bibel rev. 2007, 1988-utgaven har: 
«den sammenløpne hop»), «folkehopen» 
(Bibelen Guds Ord) og «den blandede 
skaren» (Ny verden-oversettelsen til 
Jehovas vitner). 

Ordet rakker i første delen av det sam-
mensatte ordet «rakkerpakk» betegnet i 
eldre tid en mann som utførte ulike for-
mer for renovasjonsarbeid, for eksempel 
ved slakting og begravelse. Særlig kunne 

det brukes om bøddelens medhjelper. 
Det utviklet seg herfra til å bli et skjells-
ord med en mer allmenn betydning, om 
en som utfører skittent og foraktet arbeid 

= kjeltring, jf. uttrykket ‘fy te rakkern!’ og 
verbet ‘rakke ned på’.

Ordet pakk i andre del av ordet har 
militær opprinnelse og betegner hærens 
bagasje/oppakning (tren eller tross) og 
forsyninger, som det særlig var baktrop-
pens oppgave å ta seg av. Ofte var det 
hærens mer tvilsomme elementer som 
ble satt til denne oppgaven. Det bidro til 
at ordet etter hvert ble personalisert og 
brukt som skjellsord = pøbel, rå personer.

Mange engelske oversettelser har i 4 
Mos 11,4 oversettelsen «rabble», altså 
mobb eller pakk.

Idiot/tosk
I kategorien skjellsord finner vi for første 
gang i en oversettelse fra Bibelselskapet 
nå også ordene ‘idiot’ og ‘tosk’. De står 
i henholdsvis bokmålsoversettelsen og 
nynorskoversettelsen av Matt 5,22, der 
Jesus sier: «Den som … sier til sin bror: 
‘Din idiot!’/’Din tosk’ skal være skyldig 
for Det høye råd. I NO78/85 er gjengivel-
sen «dumrian». Norsk Bibel oversetter 
ikke grunntekstens ord, men gjengir det i 
transkribert form: ‘Raka!’

Tomskalle
Et tredje, nytt skjellsord i Bibel 2011 er 

«tomskalle». Det er brukt i Job 11,12: 
«Kan en tomskalle få forstand?» I NO 
78/85 er oversettelsen: ‘uforstandig men-
neske’.’

Helstøpt
Et nyord i Bibel 2011 av helt motsatt 
karakter enn de nye skjellsordene er ad-
jektivet/adverbet «helstøpt». Det brukes 
to ganger i bokmålsoversettelsen: I 1 
Mos 6,9 om Noah som får en av Bibe-
lens vakreste ‘nekrologer’: «Noah var 
en rettferdig mann, en helstøpt mann i 
sin tid. Noah vandret med Gud» (ny-
norskoversettelsen har her ‘heiderleg’). 
Og «helstøpt» brukes, som adverb, i Job 
11,15 (også nynorsk) der Sofar sier om 
Job at hvis han ikke lar urett og ondskap 
bo i sitt «telt», da kan han «helstøpt og 
uten frykt løfte sitt hode».

´Helstøpt’ uttrykker at noe er støpt i ett 
stykke/én støpning, at noe helt igjennom 
er av samme stoff, jf. den omseggripende 
bruken av ordet helved/hel ved i språket 
vårt. Et helstøpt menneske er, som et 
menneske av hel ved, et menneske med 
integritet og troverdighet, motsatt den 
som er «splittet» og «ustø i all sin ferd» 
(Jak 1,8).

Av Gunnar Johnstad

Nyord i Bibel 2011

Leie Misjonssalen
Kirkerommet vil måtte stenges under 
byggeperioden. Menigheten er i dialog 
med NLM om å leie Misjonssalen for 
gudstjenester og møter i denne tiden. 
Dette nye forsamlingslokalet i Peder 
Bogens gate ligger bare noen kvartaler 
unna Moe og egner seg godt som mid-
lertidig plassering for oss.

Nyttig for skolen
Endringene vil også komme skolen til 
stor nytte; endelig får vi en gymsal i 
mer naturlig størrelse og fasong. All-
rommet blir en kjærkommen storstue 
og mingleplass til mange formål for 
både skole og menighet, blant annet ny 
kirkestue. Dessuten legges det også opp 
til nyinnredning av dusj og garderober 

som tar høyde for det elevtallet resten av 
skoleanlegget er beregnet for.

Denne klare nytteverdien for sko-
len gjør at utvidelsen i stor grad kan 
finansieres gjennom økte leieinntekter 
fra skolen. De nye storrommene blir 
kjærkomne for både ulike menighetsar-
rangementer som f.eks. ungdomsarbei-
det Moskus og søndagsskolegrupper, 
men arealene blir også nyttig tumleplass 
for skolevirksomheten.

Vi legger prosjektet i Guds hender og 
ber om velsignelse også for dette tiltaket 

– i tro på at Herren vil være byggeleder 
for både hus og innhold.

Teksten er hentet fra Moe menighets nett-
sider og noe forkortet. Mer om prosjektet 
kan du lese på www.moemenighet.no.

Utvidelse av kirkerommet på Moe
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Søndag 14. mai ble en stor festdag i 
Granly kirke. I overkant av fem hundre 
mennesker hadde møtt fram for å være 
med på konfirmasjonsgudstjenesten 
med 21 konfirmanter. 
 
Det var prestene Morten Askjer og Jan 
Erik Askjer som ledet gudstjenesten. Jan 
Erik hadde dagens preken, og Morten 
hadde en hilsningstale til konfirman-
tene. Etter prekenen kom konfirmantene, 
én og én, fram til alteret og svarte på 
spørsmålene som lød ved deres egen dåp. 
Hver konfirmant ble bedt for med hånds-
påleggelse, og de fikk hvert sitt kort med 
et bibelvers på.

Under gudstjenesten var det to sangso-
lister. Ingar Grytnes sang «Far, min Far», 
og Terese Myhre sang «In Your Arms».

Jørgen Saaghus og Oliver Simonsen 
hadde en frisk tale på vegne av konfir-
mantene. De takket for en fin konfirmant-
tid, uttrykte takknemlighet for hva de 
hadde lært og hva konfirmantåret hadde 
betydd for dem.

Vi gratulerer alle våre konfirmanter 
med dagen og ønsker dem Guds velsig-
nelse.

Her kan du lese prekenen for dagen, av 
Jan Erik Askjer:

«Jo Nesbø og Diderre har en sang der 
det synges «Er det det noen som husker 
Erik Vea fra NM på skøyter i 73. Er det 
noen som vet hvor han egentlig ble av?  
Gikk han hjem, gikk han rundetiden 
ned?»

Sangen handler om en ung skøyteløper 
som nesten ingen hadde hørt om. Verken 
Bjørnsen eller Jorsett hadde trua på han. 
Men Vea gikk så «issubben» spruta, og 
Jorsett tok fram skjemaet «norsk rekord». 
Det lå an til å bli gull og vel så det.

Men utover i løpet stivna skøytelø-
peren. Med feilskjær og to fall på siste 
runden, havnet han langt ned på lista. – 
Men da hadde de fleste blant publikum 
allerede gått hjem!

I sangen henvender Jo Nesbø seg til 
faren sin som under skøyteløpet lå og 
sov med «kongsbergknekk» på sofaen. 
Og han synger:

«Da vekket jeg, fatter og sa «fatter». Jeg 
tror jeg har fått meg en helt ny helt. For 
han prøvde på noe han umulig kunne 
greie. Men fatter gjespa og sa «er det så 
spesielt?».»

Så fortsetter han:
«Er det noen som husker Erik Vea fra 

NM på skøyter i 73. Er det noen som vet 
hvor han egentlig ble av?  Gikk han hjem, 

gikk han rundetiden ned?»
Erik Vea var en sånn som ikke gav opp, 

han mista ikke motet, selv om han hadde 
grunn til det! Det var derfor han ble den 
nye helten til den 13 år gamle Jo Nesbø.

Vi reiser oss og hører teksten fra Lukas, 
kapittel 18, vers 1-8:

Så fortalte Jesus dem en lignelse om at 
de alltid skulle be og ikke miste motet:

 «I en by var det en dommer som ikke 
fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe 
menneske.  I samme by var det en enke 
som stadig på ny kom til ham og sa: 

‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan 
få min rett.’  Lenge ville han ikke, men 
til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke 
frykter Gud og ikke tar hensyn til noe 
menneske, får jeg hjelpe denne enken til 
hennes rett, siden hun plager meg slik, 
ellers ender det vel med at hun flyr like i 
synet på meg.’»

Og Herren sa: «Hør hva denne uheder-
lige dommeren sier!  Skulle ikke da Gud 
hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som 
roper til ham dag og natt? Er han sen til 
å hjelpe dem?  Jeg sier dere: Han skal 
sørge for at de får sin rett, og det snart.» 
Amen.

Dette er egentlig en litt rar historie. Om 
en uhederlig dommer og en enke som 

Konfirmasjon i Granly kirke søndag 14. mai

Prestene Jan Erik Askjer og Morten Askjer  
foran	konfirmantene	på	Granly.
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40-årsdag på Skauen skole

Den 19. mars i 1977 ble Skauen kris-
telige skole formelt innviet. Skolen 
var stor i sin sammenheng – og i 
sin tid. Borgenheim skole i Skien 
og Borgeskogen skole i Porsgrunn 
skulle nå overføre sin drift til den 
nye skolen på Skauen-området, en 
drøy kilometer fra Skien by. I dag, 
førti år etter, er skolen en sprek 
jubilant. Den er en veldrevet skole 
med rundt 200 elever og en stor 
søkermasse. Bygget er nå et voksent 
byggverk, men godt vedlikeholdt. 
Den 19. mars i 2017 var det duket 
for feiring!

For å få plass til alle de feststemte, 
ble jubileums-gudstjenesten på den 
tredje søndagen i mars lagt til Skauen 
skoles gymsal. Formiddagsgudstje-
nesten hadde et rikt innhold: Jens 
Bjørnsgård, prest i DELK Telemark, 
ledet an, og Karsten Grytnes, rektor 
på Skauen skole, talte. Dessuten 
fikk de feirende i gymsalen enda et 
storfint besøk. Varaordføreren i Skien, 
Erik Næs (KrF), overrakte Grytnes en 
sjekk på 4000 kroner og noen vel-
valgte ord. I tillegg fikk de fremmøtte 
høre flott korsang og solosang mel-
lom de andre innslagene.   

Pølsene fikk også sin plass i denne 
bursdagsfeiringen, som i alle burs-
dager: Etter gudstjenesten var det 
nemlig servering av varm mat og 
kaker. Det yret av liv i skolens ute- 
og inneområde i spisepausen. Elever, 

lærere, foreldre og menighetsfolk 
skapte sammen et godt desibelnivå, 
som et tegn på begeistring for skolen 
og denne feiringen. Etter spisepausen 
ble folket igjen samlet for en videre 
markering av skolens jubileum med 
et tilbakeblikk på de første førti årene 
av skolens drift. En del familier dro 
også på tur til skolens gapahuk i 
etterkant. Det var altså lagt opp til 
et skikkelig heldagsprogram for alle 
som ville delta.   

Dagen etter, mandag 20. mars, var 
det også en markering av Skauen 
kristelige skoles 40-årsdag. Fra sto-
refri og resten av skoledagen feiret 
elever og lærere jubileet. Alle ble 
bedt om å kle seg ut i 1977-klær. De 
lekte også leker som man lekte for 40 
år siden. Det var altså duket for en 
aldri så liten tidsreise denne manda-
gen – helt sikkert en fin påminnelse 
om at man kunne ha det fint og gøy i 

”gamledager” også.
Det er mye i gjære på Skauen-

området for tiden. Med et fremtidig 
kirkebygg på skolens sørside, og med 
førti års drift i skolesekken, kan vi 
glede oss over en sprek jubilant med 
en stolt fortid – og en lysende frem-
tid. Gratulasjoner rettes til jubilanten!

Tekst: Jostein Bendiksen 
Foto: Grethe Marie Minnesjoird

Fra gudstjenestefeiringen i forbindelse med Skauen kristelige skoles 40-års jubileum.

stadig kommer og maser på dommeren. 
Men hva er egentlig hensikten? Hvorfor 
forteller Jesus dette?

Jo, Lukas forklarer hva det går i før Jesus 
begynte å fortelle. Han skriver: «Jesus for-
talte dem en lignelse om at de alltid skulle 
be og ikke miste motet».

Jesus vil oss altså to ting:
1. At vi skal be.
2. At vi ikke skal miste motet.
Først: Alle vi som er her en eller annen er-

faring med å be. Noen ber kanskje gjennom 
hele dagen. Tanker og bønner flyter over i 
hverandre. Andre ber av og til. Eller noen 
ber veldig mye om én spesiell ting. Noen 
synes kanskje det er vanskelig å be, de 
synes ikke at de lykkes med bønnelivet sitt. 
Noen har dårlig samvittighet for at de ikke 
ber nok. Noen ber bare når de er i kritiske 
situasjoner. Og noen har kanskje sluttet å be.

Vi er veldig forskjellige. Og vi er i ulike 
livssituasjoner og vi har forskjellig bakgrunn.

Men budskapet fra Jesus er det samme til 
oss alle. Han vil at vi skal be! Og han sier at 
han vil hjelpe dem som ber! Han sier at «jeg 
skal sørge for at de får sin rett!»

Det andre Jesus vil si oss i denne teksten, 
er at vi ikke må miste motet.

Det sier han fordi han vet hvor lett det er 
å miste motet for oss mennesker. Han vet 
hvor lett det er å gi opp!

I løpet av en gjennomsnittlig uke snakker 
jeg med både vokse og ungdommer som 
har mest lyst til å gi opp. Det er folk som 
lever helt vanlige liv. Men de opplever at 
ting er så vanskelig og at livet er veldig 
krevende.

Det kan ha med venner eller mangel på 
venner å gjøre. Eller det kan ha med fami-
lieforhold å gjøre, sykdom eller sorg, eller 
vonde ting man har opplevd. Hjertet kan 
være fullt av en skjult smerte som ikke sy-
nes for andre. Den kan være der skjult bak 
bunadssøljer, hvitskjorter og konfirmant-
kapper, eller for den del en prestedrakt.

Men Jesus sier at vi ikke skal miste motet 
og at vi ikke skal gi opp.

Han ber oss om å omvende oss og 
komme til Gud og fortelle sannheten om 
livet vårt. Han ber oss om å stole på Gud. 
Gi Gud en ny sjanse til å ta seg av oss!

Ikke slutt å be! – Fortsett å be!
Gud har lovet å gi deg din rett! Ikke mist 

trua på at Gud kan!

Tekst og foto/selfie: Jan Erik Askjer

Av plasshensyn er prekenen noe 
forkortet. Hele prekenen kan du 
lese på www.granlymenighet.no.
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Ungdommens 
påskeleir i Trysil
Ungdommer fra Tønsberg og omegn 
feiret påsken i Trysil. Eller rettere sagt i 
Innbygda, og på Jordet skole. Vi måtte 
i år flytte oss ca. en mil lengre nord på 
grunn av oppussing på Trysil ungdoms-
skole. Nettopp på grunn av nytt sted ble 
også antallet litt redusert i år. Med god 
utnyttelse av plassen og noen flinke gut-
ter som pakket opp og ned hver dag, så vi 
fikk brukt gymsalen, ordnet også det seg. 
Forhåpentligvis tilbake til større lokaler 
neste år. 

Siden påsken er en så viktig del av troen, 
har vi de siste årene fokusert på den. Vi 
snakket om hvor enkelt evangeliet er, og 
at det kan oppsummeres i fire ord: Gud, 
synd, korset og tro. Men at det samtidig er 
så komplisert at et helt liv ikke er nok til å 
fullstendig lære det å kjenne. 

I tillegg til nytt overnattingssted var det 
enda en ny ting av året: Ingen turer til le-
gevakta! Opp gjennom årene har det vært 
beinbrudd, armbrudd, ryggbrudd og et 
godt antall skuldre ut av ledd. For å nevne 
noe … Til tross for nye ting, virket det ikke 
som om det hadde noen negativ effekt på 
humøret til deltakerne. 

Skiftende vær påvirket ikke en alltid like 
bra leir. Kanskje du har lyst til å være med 
neste år? 

Tekst: Lars Håkon Slette
Foto: privat

Hvis du kommer til DELKs hovedkon-
tor på Ås utenfor Tønsberg den rette 
ukedagen, er det første du ser det 
hyggelige smilet til Lisbeth Horn Semb 
(bildet over) idet hun ønsker deg vel-
kommen. Hun sitter i den helt motsatte 
enden av rommet du kommer inn i, men 
den varme velkomsten skaper nærhet.

Når jeg er der en kald og guffen aprildag, 
er det fordi leserne av Underveis etter 
hvert skal bli kjent med alle ansatte ved 
hovedkontoret til DELK, og Lisbeth er 
først ut.

Grunnen til at jeg nevnte den «rette» 
ukedagen, er at Lisbeth er ansatt i en 
30 % stilling, og er på kontoret 2 dager i 
uka. Hun begynte i en 20 % stilling i 2009, 
men den er økt litt siden den gang.

– Når stillingen er økt, så betyr det vel 
at du har fått flere arbeidsoppgaver?

– Ja, det har jeg fått. Jeg avlaster Venke 
(Gjelstad) med litt regnskap, og det siste 
nå er at jeg har begynt å lære å kjøre lønn. 
Det er ganske stor spennvidde i oppga-
vene mine. Jeg setter opp gudstjenestelis-
ta, ajourfører liturgiheftene og håndboka 
til prestene, fører register over abonnen-
ter på Underveis, og jeg holder styr på 
konfirmantkappene for hele kirkesam-
funnet. Dessuten fører jeg kirkebøkene 
for Vestfold og setter inn «Slekters gang» 
i Underveis. Når det gjelder kirkebøkene 
for kirkesamfunnet opp gjennom tidene, 
har vi startet et arbeid med å få dem 
digitalisert.

– Det må være litt av en kabal å få 
denne gudstjenestelista til å gå opp når 
prestene skal være 80 % i sin egen menig-
het og 20 % på besøk i andre menigheter. 
Opplever du at prestene er fornøyd med 
denne ordningen? spør jeg.

– Jeg har inntrykk av at de stort sett 
synes dette er greit, sier Lisbeth, og 
heldigvis er det utarbeidet et datapro-
gram spesielt for å holde orden på denne 
oppgaven.

– Er det du som må ordne med vikarer 
også? – Både og, svarer Lisbeth. Noe 
ordner prestene selv, og noe ordner jeg. 
Det er bra at vi har vikarliste med to/tre 
navn vi kan spørre.

– Det er du som har med ut- og inn-
meldinger å gjøre, skjønner jeg. Får du 
mange brev og kommentarer i forbin-
delse med dette?

– Ved innmeldinger har det som oftest 
vært kontakt med en prest eller eldste i 
forveien, så jeg får stort sett bare tilsendt 
skjemaene, og antall ut- og innmeldinger 
er relativt stabilt fra år til år.

– Hva med arkivering? Er det mye 
arbeid med dette?

Det aller meste arkiveres digitalt, så 
det går stort sett greit. Mye av arbeidet 
er nok på mange måter mer effektivt og 
raskere nå enn før, men papir er fortsatt 
en del av hverdagen, og kopimaskinen 
brukes fortsatt mye, sier Lisbeth.

– Det er nå klart at hovedkontoret 
skal ut på flyttefot om ikke altfor lenge. 
Hvilke tanker gjør du deg om å flytte 
arbeidsplassen til Undrumsdal?

– Det blir litt lenger arbeidsvei, men 
jeg ser absolutt fordelene med å få bedre 
plass. Jeg får også eget kontor, så totalt 
sett jeg ser positivt på det å flytte, sier 
Lisbeth.

– Til slutt, Lisbeth, hva «brenner» mest 
på kontoret akkurat nå?

– Nå er det mest jobb med å få ferdig 
neste gudstjenesteliste til Underveis. Det 
er ganske mye arbeid før alt ligger klart. 
Dessuten må jeg finne riktig kappe til 
hver enkelt konfirmant og få sendt kap-
pene til den aktuelle menigheten i god 
tid før konfirmasjonen. Jeg jobber også 
med delegatlistene og andre forberedel-
ser for generalforsamlingen.

Så legger hun til: – Dette er en fin ar-
beidsplass. Jeg føler at dette er et arbeid 
for Guds rike som også består av å jobbe 
med trivielle ting. Jeg trives godt; de 
faste på kontoret er en fin gjeng å samar-
beide med!

Ingen tvil om at kontrastene er store, 
tenker jeg når jeg sier takk for meg til 
hyggelige, fornøyde og varmhjertede 
medarbeidere på hovedkontoret og leg-
ger i vei ut i den sure aprildagen igjen.

Tekst: Alf Henrik Engen
Foto: RE

Intervju med Lisbeth Horn Semb



SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Jesus trøstet disiplene og lovte å sende Den hellige ånd så de 
aldri skulle være alene. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Kari Sortland

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

Den prateglade presten 
fikk et godt råd av kona si:
– En god tale har en god 

begynnelse og en god slutt. 
Og de to skal komme 

så nær hverandre 
som mulig.

– Mamma, kan jeg 
lese til jeg sovner?
– Ja, men ikke ett 

minutt lenger.

Jesus fortalte disiplene 
at han snart skulle 
dra tilbake til 
himmelen.

Prikk til prikkFargelegg!

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 
side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 
side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00
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Vi i DELK er heldige som har et eget 
leirsted! Mange dugnadstimer blir hvert 
år lagt ned for å vedlikeholde plassen i 
Telemarksfjellene. En av flere aktiviteter 
Bondal er godt egnet for, er leiraktivitet. 
Medlemmene i DELK Telemark ble 
derfor invitert på familieleir helgen 31. 
mars – 2. april. 

Det ble en flott helg med godt vær, blide 
fjes og gode andakter om det å være en 
kristen familie. Det å leve med Jesus i 
familien var nemlig helgens tema. 

Før stigningene opp mot Tuddal, Gaus-
takneet og Gaustatoppen kan man svinge 
inn mot venstre i retning Bondal. Etter 
noen kilometer innover på humpete asfalt 
kommer du til Bondal fjellstue på toppen 
av en bakke som samtidig utgjør en sving. 
Fjellstua ble kjøpt opp av medlemmer i 
DELK på 1980-tallet, og har vært et treff-
punkt for medlemmer i kirkesamfunnet 
siden. I dag er den drevet av en DELK-
ledet stiftelse med sitt viktigste mål å 

”drive Bondal Fjellstue for å styrke det 
kristne fellesskap, fremme det åndelige 
liv og gi mulighet for sunn rekreasjon.”1 

Det var nettopp dette som skjedde den 
første helgen i april. Da var en gjeng på 
rundt femti samlet på leirstedet. Tolv 
familier utgjorde denne gjengen. Initia-
tivtakere og leirledere var Inger Mari og 
Hans Petter Nomme, og 'leirprester' var 
Magnus Minnesjord, Fredrik Minnesjord 
og Fred Arve Fahre. Alle leirdeltakere 
bidro med servering av frokoster, mid-
dager og vask av hytta før hjemreise, 
godt organisert av familien Nomme, som 
hadde laget lister og oversikter. Gjennom-
føringen var glitrende! 

Mange foreldre fikk nok vekket gode 
minner fra utallige leiropplevelser i sin 
egen barne- og ungdomstid, og de unge 
fikk nye og gode opplevelser på denne 
fine plassen. Et av minnene som vil feste 
seg for de unge blir nok aprilspøken i regi 
av foreldrene. Den høyt verdsatte kiosken 
ble nemlig tømt for godteri. ”Da har det 

nok vært et innbrudd,” var foreldrenes 
respons. ”Og det blir nok ikke noe god-
teri på leiren da.” Dette skapte engasje-
ment! Krimgåten eskalerte i foreldrenes 
unisone ”aprilsnarr!”, og det hele ble hev-
net da noen av barna gjemte kjøttdeigen 
som skulle utgjøre midtpunktet i kvel-
dens taco. Senere på lørdagen dro alle på 
tur i retning Heddevatn. Der ble det fyrt 
opp bål og gjennomført konkurranser. På 
kvelden var det skikkelig leirkveld med 
underholdning, kaker og sang. 

Takk til alle dugnadsfolk og andre bi-
dragsytere som gjør det mulig å gjennom-
føre slike leirer! Gode minner skapes og 
viktige verdier blir sådd i unge og voksne 
hjerter. Årets familieleir for telemarkinge-
ne ble en suksess. Måtte det bli flere slike.

Tekst: Jostein Bendiksen
Foto: Grethe Marie Minnesjord 

1) Stiftelsen Bondals vedtekter fra delk.no.

Familieleir på Bondal
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Bondal-
siden

Bondal

Leirer og dugnader 
sesongen 2017
4. og 5. klasse leir
Mandag 26. til torsdag 29. juni.
Hovedleder: Kjell-André Bettum.
Påmelding: 
kjellandre.bettum@granlyskole.no
Spørsmål om leiren:  
Kjell-André Bettum: tlf. 954 50 814.

6. og 7. klasse leir
Torsdag 29. juni til søndag 2. juli. 
Hovedleder: Ikke klar
Påmelding:tn@hybeko.no
Spørsmål om leiren:  
Torbjørn Nilgard: tlf. 489 98 876.

Vi over 50
Fra mandag 24. til fredag 28. juli 2017
Hovedledere: Tom & Gerd Asp og  
Arild & Grete Bjørntvedt
Påmelding til abjorntvedt@gmail.com  
eller elisabeth.fehnolsen@delk.no
Åndelig leder: Ulf Asp
Spørsmål om leiren: tlf. 481 48 529  
(Arild Bjørntvedt)   

Bibeldagene
Torsdag 10. til søndag 13. august. 
Hovedledere: Toril Askjer og Tone Heian.
Påmelding: torill.askjer@gmail.com
Åndelig leder: Jens Bjørnsgård.
Spørsmål om leiren:  
Toril Askjer: tlf. 975 86 692 /  
Tone Heian: tlf. 993 51 160.

Vaskedugnad
Fredag 16. til søndag 18. juni.
Dette er en svært viktig dugnad, og vi 
oppfordrer de som kan tenke seg å hjelpe 
til med å melde seg på.
Ta kontakt med din lokale Bondalkontakt 
for å melde deg på.

Høstdugnad
Torsdag 12. til søndag 15. oktober. 
Påmelding til Knut Bergan, tlf. 411 60 634.

Bondal fjellstue
Adressen til fjellstua er:
Bondal fjellstue, Bondal, 3697 Tuddal
Gå inn på www.delk.no/bondal for mer 
informasjon og nyheter om fjellstua.

Støttemedlemskap og gaver
Vi minner om støttemedlemskap som kos-
ter 300 kr i året. Det har de siste årene blitt 
gjort betydelige forbedringer på Bondal. 

Derfor er vi veldig takknemlig for støt-
temedlemskap og gaver. Det betyr mye 

for økonomien, og gjør at vi kan holde 
utleieprisene på et moderat nivå. 
Betaling for støttemedlemskap og gaver 
kan sendes til konto nr. 2680 07 50503.

Det blir ikke sendt ut giroer til støtte-
medlemmer i år. Styret ønsker i stedet at 
medlemmene benytter giroen som ligger 
ved i Underveis nr 1-2017 for betaling av 
støttemedlemskap.

Leie Fjellstua?
Kontakt Ester Bettum på telefon 997 12 
468 eller send en e-post til: 
ek-bettu@online.no.

Ester har oversikt over ledige helger og 
uker samt priser.
Vi oppfordrer menighetene til å benytte 

dette flotte og nyopppussede stedet til bi-
belgrupper, menighetsleire og samlinger 
av ulike slag. 

Bondal Fjellstue er også åpen for private 
arrangementer. Fjellstua har stor kapasitet 
i forhold til utnyttelsen i dag.

Gå inn på delk.no_Virksomheter_Bondal 
fjellstue og benytt bookingoversikten for å 
se når fjellstua er ledig.

Spørsmål, kommentarer  
eller forslag 
Har du spørsmål, kommentarer, syns-
punkter eller forslag angående Bondal 
Fjellstue?  Kontakt en av de lokale 
kontaktpersonene, eller send en e-post til 
bondalstyret@delk.no.

Lokale kontaktpersoner 
for Bondal
HORTEN
Torill Askjer (kontaktperson for Horten 
menighet)
Tlf. 975 86 692
torill.askjer@gmail.com
OSLO
Bodil H. Thorsnes (styremedlem)
Tlf. 482 72 532
bodilthorsnes@hotmail.com
PORSGRUNN
Torstein Hvale (varamedlem)
Tlf. 35 51 32 77 / 922 18 970
torstein.hvale@sf.nett.no
SKIEN
Torbjørn Nilgard (styremedlem/sekretær) 
Mobilnr: 489 98 876,
tn@hybeko.no
NORDRE VESTFOLD
Tone Heian (styremedlem)
Tlf. 33 06 08 87 
tone.heian@hotmail.com
TØNSBERG
Kjell-André Bettum (styreleder)
Tlf. 954 50 814
kjellandre.bettum@granlyskole.no
VEDLIKEHOLDSLEDER
Knut Bergan
Tlf. 411 60 634
knutbergan001@gmail.com
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DELK Bergen menighet inviterte til 
diakonikveld 3. mai. Det var diakoni-
komiteen i menigheten som tok ini-
tiativet, og de har tidligere arrangert 
lignende kvelder. De inviterer fore-
dragsholdere som taler over et tema 
som kan engasjere og oppmuntre. 

Denne kvelden var det psykolog Ove 
Heradstveit som talte over temaet 
«Kristen tro og psykologi. Bør kristne 
være skeptisk til psykologiske behand-
lingsmetoder?»

Ove har stor innsikt i dette temaet, og 
det ble en meget givende kveld for de 
fremmøtte.

Hovedbudskapet hans er at man bør 
skille mellom sjelesorg og psykologisk 
behandling. Gi det til psykologen som 
hører psykologen til, og sjelesørgeren 
det som hører sjelesorgen til, ble en 
hovedtanke for hans foredrag.

Han sa at mange psykologer nok 
har et distansert forhold til den kristne 
tro, og noen til og med et litt anstrengt 
forhold til det. Dermed kan man ikke 
uten videre forvente at en psykolog har 
innsikt i problemstillinger som frelses-
visshet, det å leve i synd osv.

Ove reiste mange viktige spørsmål 
som gav oss mye å tenke på, uten at 
han var fastlåst og bastant i sine svar. 
Mange mennesker, også kristne, opp-
lever psykiske problemer en eller flere 
ganger i løpet av livet, og man bør da 
tenke gjennom hvor man går med sine 
problemer.

Flere av våre venner fra fremmede 
land kan ha opplevd traumatiske 
ting i krig osv., og dette bør man som 

menighet ha i tankene. Det kan være 
at dersom man synes de oppfører seg 
på måter vi ikke forstår, så kan det ha 
sin bakgrunn i at de har vært gjennom 
traumatiske ting, og lider av et post-
traumatisk stressyndrom.

Han var og inne på dette at noen 
kristne sammenhenger vil benekte at 
man har psykisk lidelse. Særlig ser man 
det i såkalt herlighetsteologiske sam-
menhenger.

Dette er en farlig måte å forholde seg 
til problemet på og vil som regel bare 
gjøre situasjonen verre.

Det var stor enighet i forsamlingen 
om at et viktig steg er tatt når man 
snakker om dette temaet, som av man-
ge omtales som det siste tabu i vår tid.

Tekst: Jon Tore Lie
Foto: privat

Diakonikveld i Bergen

Kirkeforum i DELK inviterte til åpent 
temamøte onsdag 26. april i gymsalen på 
Granly. Emnet var: ”Nei som prest, ja som 
hva?” – om kvinner og tjeneste i DELK-
menighetene. 
Innleder var generalsekretær Øyvind 
Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband 
(bildet over). Han gikk gjennom bibelmate-
rialet om kvinners og menns oppgaver, rol-
ler og funksjoner i den kristne forsamling 
og pekte på at det finnes tidløse forskjeller 
mellom mann og kvinne, og at disse ulik-
hetene får konsekvenser både i hjemmet og 
den kristne forsamling. 

– Å etterleve en bibelsk forståelse er samti-
dig krevende, sa Åsland og framholdt. – Å 
hevde en forskjell mellom kjønnene vil i 
mange sammenhenger bli oppfattet som 
støtte til kvinneundertrykking. Vi fasthol-
der at det er forskjell på å tale om kjønne-
nes likeverd og kjønnenes likestilling. 
Innlederen understreket tjenesten ut fra 
det allmenne prestedømme, for både menn 
og kvinner. – Men det åndelige leder- og 
læreansvar er i følge Guds ord tillagt man-
nen, sa han.
Respondent på innledningen var Boe Jo-
hannes Hermansen, DELK-prest i Østfold. 
Han viste blant annet til DELKs grunnlags-
dokument om kvinners og menns tjeneste 
i menigheten, hvor hyrde- og læreembetet 
beskrives som et apostolisk mannsembete.
Det var forøvrig mange som hadde ordet 
i samtalen. Det ble blant annet etterlyst 
at DELK sa noe om ‘ja til hva’ når det 
gjelder kvinners tjeneste i menigheten, og 
ikke bare ‘nei til prest.’ Det ble pekt på at 
grunnlagsdokumentet oppmuntret til at 
også kvinners rike  nådegaveutrustning 
kan tas i bruk når menigheten samles. 
Dokumentet åpner også for at kvinner kan 
lede møter og formidle Guds ord i for-
samlingen når en prest eller eldste ivaretar 
hyrde- og læreansvaret. Det ble også stilt 
noen kritiske spørsmål til det som står i do-
kumentet på dette punktet. Møtet ble ledet 
av prest Jan Erik Askjer og samlet omkring 
60 deltagere. 

Tekst: Boe Johannes Hermansen / RE 
Foto: Boe Johannes Hermansen

Likeverd,  
men ulik tjeneste

Psykolog Ove Heradstveit var på diakoni-
kveld i Bergen.

Nytt tilbud til tweens på Ryenberget
I Ryenberget har vi en tid opplevd 
at flere barn finner veien til søndags-
skolen. 

Det er ingen selvfølge, men desto stør-
re grunn til takk til Gud! Samtidig har 
vi stor aldersspredning, derfor startet 
vi opp en egen gruppe for barna fra 
5. klasse og oppover nå i vår. Disse 
barna kalles av og til tweens, som er 
avledet av det engelske between, fordi 
de er midt i mellom å være barn og 
ungdom. 

Vi ønsker å gi dem et mer alderstil-
passet tilbud frem mot konfirmasjons-
tiden, med grundig undervisning, mat 

og samtale, og selvfølgelig aktiviteter 
og moro. Samlingene er én gang i 
måneden foreløpig. Rent praktisk 
gjør vi det sånn at undervisninga går 
parallelt med søndagsskolen, mens 
aktivitetene og maten fortsetter etter 
at kirkekaffen er over. Det har vært 
god stemning og rett under 10 tweens 
på samlingene. 4-5 frivillige deler på 
ansvaret hver gang. 

Vi håper og ber om at dette blir til 
velsignelse for de som kommer. Kan-
skje kan det være til inspirasjon for 
andre også? 

Kristoffer Hansen-Ekenes



Gudstjeneste, varierte sang- og mu-
sikkrefter, grilling, kaffe, varme vafler, 
krabbefiske, volleyball, fotball, luftge-
værskyting, sporlek, minikonsert, god 
stemning, hyggelig prat, over 100 barn, 
ungdommer, voksne, gamle, fantas-
tisk vær på en fantastisk plass – alle 
ingrediensene stemte da menighetene i 
Sandefjord og Oslo slo seg sammen til 
felles menighetsdag 21. mai. 

Stedet var Sand gård i Stokke, hvor 
familien Thorsnes (Oslo) viste gjestfrihet 
av beste merke. 

Gudstjenesten ble holdt i det som 
kalles Saga, med Vestfjorden mellom 
fastlandet og Nøtterøy som altertavle. 
På forhånd hadde mange lagt ned mye 
praktisk arbeid for at dette skulle bli det 
det ble: en flott markering av fellesska-
pet på tvers av menighetene. 

Det er første gang vi har gjort noe slikt, 
men det frister sterkt til gjentagelse. 
Kanskje er det noe andre kan finne 
inspirasjon i? 

Tekst: Kristoffer Hansen-Ekenes
Foto: Egil Helland
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Menighetsdag for Moe og Ryenberget

Vi gratulerer og er stolte av Ryenber-
gets skole 4. klasse! De vant Norlis 
lesekonkurranse .
Gjennom hele vinteren har de femten 
elevene i 4. klasse lest så det freser. Ikke 
bare har det gitt resultater i form av ren 
leseglede, for jammen ble de vinnere av 
hele konkurransen som beste klasse i 
Oslo! Med Grete Aambø Redse i spissen 
som leselærer har elevene registrert 
hver eneste bok de har lest på Norli sine 
nettsider.

Det var stas å motta både pokal, ap-
plaus og bløtkake i Norli sine lokaler, 
men det var ikke mindre gøy å møte en 
ekte forfatter, nemlig Jørn Lier Horst. 
Det er ikke få sider av hans bøker som 
har blitt slukt av 4. klasse denne vinte-
ren!

Vi gratulerer 4. klasse!

Artikkelen er hentet fra Ryenberget sko-
les nettsider, www.ryenbergetskole.no

4. klasse på Ryenberget ble beste leseklasse i Oslo

17. maifeiringen 2017 ble en flott 
opplevelse. To av våre elever, Tho-
mas Semb fra 5. klasse og Tiril Marie 
Vikje Tokerud fra 9. klasse, holdt en 
inspirerende og viktig tale fra Råd-
husbalkongen i sentrum. 
Nærmere seks tusen små og store var 
samlet foran Rådhuset i Skien. Tho-
mas og Tiril var tydelig i sin tale og 
formidlet tanker som flere på Skauen 
skole hadde vært med å formulere.

Et kort utdrag fra talen:
"Kjære unge og gamle!
I dag er vi samlet foran Rådhuset 
til en spesiell dag. I dag har Norge 
bursdag.
Norge…  Det er mye vi kan si om 
Norge. Det er jo det beste landet i 
verden."

Resten av talen finner du på 
www.skauenskole.no

Vel talt fra Rådhusbalkongen i Skien 17. mai 

Dugnad som monner på NYE Bjerkely skole
Lørdag 29. april var rundt 40 personer 
med på dugnaden. Hvor mange kla-
rer vi å samle de neste lørdagene?
Det er spesielt lørdagene 20. mai og 10. 
juni som er satt opp som dugnadsda-
ger. Men om det passer bedre andre 
dager, eller om du har mulighet til 
flere dager, er det stort behov hele 
tiden nå. For eksempel må all maling i 
2. etg. være ferdig før 22. mai.
All hjelp mottas med takk!

Det er fint å vite hvor mange som 
kommer, men det går også an å møte 
opp uten å melde seg på. Det er dug-
nad tirsdager, torsdager og lørdager  
kl. 09 – 15 og torsdager kl. 17 – 21.

Ta gjerne kontakt med 
- Jan Rønning, tlf. 909 97 625 eller 
- Per Asp tlf. 959 75 553.

Les mer på www.bjerkelyskole.no
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Lutherske Fordypningsdager i august/september
Langhelgen 31. august til 2. september 
arrangeres Lutherske Fordypningsdager 
for fjerde gang i DELK-kirken i Bergen. 

Den primære målgruppen er helt van-
lige lekfolk i kirke og bedehus, selv om 
konferansen også har vært godt besøkt av 
prester og forkynnere. Det er et hovedpo-
eng at forkynnelsen og undervisningen 
på konferansen skal fokusere på sentrale 
sannheter i vår lutherske tro og bekjen-
nelse. Dagene skal være til oppbyggelse, 
frimodighet og sjelesorg. De mer smale, 
om enn svært så interessante tema av 
mer akademisk art, henvises annensteds.

I jubileumsåret for starten på reforma-
sjonen er temaet for konferansen «Luth-

ersk – til forskjell fra …». Gjennom 11 
foredrag vil vi både se nærmere på noen 
spesifikke kjennetegn ved den luther-
ske kirke og bekjennelse, og på det som 
skiller den fra de andre protestantiske 
tradisjoner. Ta gjerne en nærmere titt på 
programmet på konferansens nettsider 
(fordypningsdager.com). Her finner 
du også informasjon om påmelding, 
overnatting osv. Nye talere dette året er 
John Pless og Peter Olsen. John Pless er 
førsteamanuensis i praktisk teologi og 
misjon ved LCMS (Missourisynoden) sitt 
presteseminar i Fort Wayne. Peter Olsen 
er lektor i systematisk teologi ved Dansk 
Bibelinstitutt og bibellærer ved Luthersk 
Misjons høyskole i Hillerød. Vår gode 

norskamerikanske venn, James Arne 
Nestingen, kommer i år også. I tillegg 
bidrar den lokale menighetens to prester 
Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø. En 
stor flokk frivillige sørger for servering av 
god mat (lunsj og middag), og det er satt 
av godt med tid til sosialt samvær.

Et stort lyspunkt under fjorårets konfe-
ranse var de mange tilreisende DELK-ere, 
fra øst, sør og sør-vest. Dette er en trend 
vi gleder oss over, og vi håper at det kan 
knyttes nye og sterkere bånd også under 
årets arrangement. Konferansen er også 
en sjelden god mulighet til å møte folk 
fra mange ulike lutherske leire i inn- og 
utland. Velkommen til Bergen i august!
Kjetil Haukalid

Arkivprosjekt  
på Granly

Alt fra gamle skoleprotokoller til over-
sikter over innbetaling av skolebidrag, 
karakteroversikter, reiseoversikter og 
gamle reiseregninger med km-oversik-
ter for prestene, er blant de dokumen-
tene som nå registreres og arkiveres i 
kjelleren på Granly skole.

Nede i et lite rom bak en bombedør fant 
vi Grete og Birger Hole i full gang med 
systematisering og registrering av gamle 
dokumenter som det frem til nå ikke har 
vært noe system i og tilnærmet umulig å 
finne frem i.

Et langvarig og tidkrevende arbeid er i 
gang, og de to arkivarene vil ikke si noe 
om når det hele blir fullført.

Mye interessant og mye vi ikke ante 
noe om. Her er det spennende ting både 
om familiemedlemmer og andre kjente.
Tekst og foto: TFR

Hver lørdag samles noen av våre iran-
ske menighetsmedlemmer til evangeli-
sering i Bergen sentrum. 

De står plassert rett ved kjøpesenteret 
Bergen Storsenter, og med en så strate-
gisk plassering treffer de mange men-
nesker som er på vei til sentrum eller på 
vei hjem. De har stadige samtaler med 
forbipasserende som stopper opp og 
slår av en prat om den kristne tro. Det er 
språkmektige mennesker som behersker 
både norsk, farsi og arabisk, og dermed 
kan de prate med både nordmenn og 
innvandrere.  

Med hjelp fra DELKs misjonskomite er 
dette initiativet mulig.

Det ser ut til at misjons- og evangeli-
serings-iveren er særlig sterk hos våre 
venner fra Iran. Her kan vi lære mye. 
Hvordan står det til med vår frimodighet 

til å bringe ut det glade budskap? Står 
vi på en stand, kan vi treffe naboer og 
venner. Blir det for flaut og ubehagelig 
for oss?

Evangeliet er for alle, nordmenn og 
iranere, fattige og rike, og om ikke noen 
forteller om Jesus, hvordan skal da men-
nesker bli frelst?

På bokbordet ligger det bøker og 
nytestamenter på farsi og arabisk og flere 
andre språk. Disse deles gratis ut til dem 
som vil ha, og noen bøker om den kristne 
tro kan kjøpes. Jesusfilmen fra 1979 gis 
også gratis ut på DVD til de som vil ha.

Med et tydelig banner som forteller 
at de tilhører DELK Bergen, blir mange 
bergensere oppmerksom på menigheten 
i Rosenberggaten 1.

Vi ønsker Guds rike velsignelse over 
dette viktige arbeidet.
Tekst og foto: Jon Tore Lie

Evangelisering i Bergen

DELK-medlemmer evangeliserer i Bergen. Fra venstre Jouseph, Mahmoud og Issa.



DELKs gamle kirkebøker på nett

Høgsvekapellet innvies lørdag 8. juli!

De siste tre årene har et kapell sakte 
reist seg i skogkanten utenfor tunet i 
Høgsveen. Torgeir Thorsnes har tegnet 
og tilpasset etter modell av Sandbu 
kapell i Vågå. 
 
Vår trofaste laftevenn, Finn Rune, har 
instruert både kurdere, polakker, 
DELK-konfirmanter og andre frivillige 
som har tatt i et tak underveis. Nå står 
det snart ferdig og innbyr Høgsveens 
gjester og turgåere i strøket til en stille 
stopp. Kanskje terskelen til dette Guds-
huset i skogen kan være noe lettere å 
gå over for folk som ikke er hjemme-
vant på bedehuset eller i kirken? Som 
en sambygding her oppe uttrykte det: 

”Her kan jo jeg også gå innom når jeg er 
på tur!”

Et Gudshus er annerledes enn andre 
hus.
Det vies til Gud, er et vitnesbyrd om 
vår Herre og skaper rom for stillhet og 
lydhørhet.

Vi har allerede hatt mange gjester som 
har funnet glede og ro også i det halv-
ferdige bygget vi har hatt en stund.

Nå ser vi fram til å ta det i bruk. I 
kapellet vi til nå har hatt på loftet i 
hovedhuset, har det vært lytt og kanskje 
litt for privat. Nå kan gjestene få være 
uforstyrret og gå til bønn når de måtte 
ønske det. I kapellet kommer det også 
til å ligge ark med korte bibelrefleksjo-
ner som kan gi besøkende en konkret 
hilsen med videre.

Vi er takknemlige og håper noen av 
dere som leser Underveis har lyst til å 
dele gleden med oss. Derfor inviterer 
vi til:
Innvielse lørdag 8. juli 2017
Program:

– 12-13 Kaffe i tunet
– 13 Gudstjeneste ved Jan Erik Askjer
– 14.30 Enkel matservering, musikk og  
  hilsener
Velkommen til Høgsveen! 

Toril S. Asp
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I DELK har vi i forbindelse med 
500 års-minnet for Reformasjonen 
ønsket å markere dette på behørig 
vis, både sentralt og lokalt. På årets 
generalforsamling og St. Hans-stev-
ne vil vi ha flere programposter som 
står i reformasjonsjubileets tegn, og 
til høsten ønsker vi at jubileet også 
markeres i den enkelte menighet.

Dette vil skje på to måter: For det 
første foreslår komiteen for reforma-
sjonsjubileet at fire av høstens guds-
tjenester eller søndagsmøter samler 
seg rundt følgende temata:

• Skriften alene
• Kristus/nåden alene
• Troen alene
• Boten

Det siste temaet er naturlig å ha 
på Bots- og bededag (siste søndag i 
oktober), der vi foreslår at den første 
av de 95 tesene gir hovedinnhold for 
dagen: «Når vår Herre, Jesus Kristus, 
sier ‘Gjør bot!’ mener han at hele det 
kristne liv skal være en bot!»

For øvrig er det opp til den enkelte 
menighet å avgjøre hvilke søndager 
de øvrige temata kan plasseres på. 
Komiteen for reformasjonsjubileet 
har utarbeidet alternative tekster til 
de ordinære søndagstekstene, og som 
kan anvendes til disse temagudstje-
nestene.

For det andre bør en i hver menig-
het også ha en egen markering på 
selve reformasjonsdagen, tirsdag 31. 
oktober. Her vil det være store for-
skjeller på hva de enkelte menigheter 
har tilgang på av ressurser. Det kan 
f.eks. arrangeres kveldsgudstjeneste 
i form av en takkegudstjeneste, fore-
dragskvelder eller salmekvelder der 
Luthers salmer står i fokus.

Vi har uendelig mye å takke for 
når det gjelder hva Gud har gitt oss 
gjennom reformasjonen, og denne 
takknemligheten bør også få prege 
jubileumsmarkeringen på en slik 
måte at det blir klart hvilken levende 
kraft som ligger i arven fra Reforma-
sjonen.

Jan Bygstad

Reformasjons-
jubileet i  
menighetene

Har du savnet å finne DELKs gamle 
kirkebøker på nettet?  Nå er mulighe-
tene der, og mer kommer.

Våre eldste bøker er nå skannet, og vil 
bli gjort tilgjengelige. På våre nettsider 
vil vi legge ut linker når vi får dem. 
Allerede nå kan man for Vestfold finne 
den eldste boka fra 1872 til 1906 på 
http://vf.disnorge.no/ny-avtale-om-digi-
talisering-av-kirkeb%C3%B8ker.  

For Telemark ligger data tilgjengelig 
fra 1872 til ca. 1920. Disse data er gjort 
søkbare også. Gå til http://www.gamle-
valebo.no/Kilder.htm. 

Gamle kirkebøker skal leveres til 
Riksarkivet. Vi har valgt å skanne de 
inn før levering slik at data kommer 
raskere ut. De eldste bøkene for Oslo er 

også skannet, og vi venter på at de skal 
bli gjort tilgjengelige. Vi regner med at 
bøkene også blir presentert via Riksarki-
vets nettsider om en stund. 

Arvid Ludvigsen

Utdrag av en side fra en gammel DELK-
protokoll.
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Hovedstyret hadde møter 9. mars i Skien 
og 19. april i Horten. 

• HS har arbeidet med organisasjons-
struktur for menighetene. Dokumentet 
«Organisering av DELK-menigheter» er 
godkjent. 

• Regnskapet for 2016 er revidert og god-
kjent med et underskudd på kr 537 000. 
Etter budsjettet har offentlig tilskudd gått 
ned med kr 140 000, misjonsregnskapet 
har et underskudd på ca kr 180 000. 

• Budsjettet for 2017 er revidert og god-
kjent med et underskudd på ca kr 400 000. 
DELK vil i 2017 satse på en 40% stilling 
som menighetsplanter i Kristiansand/
Egersund-området 

• Tilsynsmannen og Boe Johannes 
Hermansen besøkte i mars en gruppe 
i Molde og forrettet gudstjeneste, og et 
interimsstyre er opprettet med tanke på 
DELK-etablering. 

• DELK er fra 1. april fullt medlem i 
Norges kristne råd, til nå har vi hatt 
observatør-status. 

• HS forbereder saker for Generalforsam-
lingen 2017, bl.a: 
o Endring i regler for eldstevalg 
o Grunnregelendringer 
o Strategiplan 
o Evaluering av prestetjenesten 
 
Venke S. Gjelstad 
hovedstyresekretær 

Den 24. og 25. mars ble det holdt 
Rådsmøte (RM) for DELK i det nye 
Bjerkely menighetssenter i Re. Fra 
fredag ettermiddag til lørdag ettermid-
dag ble 12 saker behandlet.  Flere av 
disse var store og tok tid. På sakskartet 
sto 18 saker, 6 måtte utsettes på grunn 
av tidsnød.

• Samlivsutvalget la fram ny innstil-
ling til det siste kapittelet. Dokumentet 
var blitt behandlet i RM høsten 2016. 
RM ga nå enstemmig tilslutning til 
kapitlene 1 – 5 med noen bemerknin-
ger. Det var utarbeidet både kort og 
lang versjon. 

Kapittel 6 er krevende, og RM brukte 
mye tid på dette. Man kom fram til 
formuleringer som et flertall støttet. 
Dokumentene blir i sin helhet å finne 
på DELKs nettsider og vil bli tilgjenge-
lig i en kortfattet og en fullstendig ver-
sjon. Dokumentet blir nå grunnlag for 
DELKs veiledning, undervisning og 
forkynnelse i disse spørsmål i menig-
heter og skoler. 

• DELKs strategiplan 2018-2021 ble 
behandlet. Med noen få endringer som 
ble vedtatt, anbefaler RM at Strategi-
planen fremmes for GF 2017 for ende-
lig vedtak. 
Strategiplanen er tilgjengelig på www.
delk.no.

• Forvaltning av DELKs presteressur-
ser og nye prekensteder på prestenes 
reiserute.
Dette ble vedtatt:
1. Så snart det er avklart at et nytt pre-
kensted har en stabilitet, settes de opp på 
prestenes reiseprogram. Også pensjonist- 
og vikarprester inviteres til å reise når de 
ordinære menighetsprestene har fylt sin 
kvote.
2. Fortsatt gjelder at ingen av prestene skal 
ha flere enn 20% av sine gudstjenester 
andre steder enn sin hjemmemenighet.
3. De nye prekenstedene skal fra starten 
arbeide for å få på plass og lønne egen 
prest i en viss stillingsstørrelse så snart de 
er godkjent som selvstendige menigheter. 
Løsningen med reiseprest blir av forbigå-
ende karakter.
4. Vi anmoder de nye prekenstedene om 
at de veksler mellom gudstjenester og 
søndagsmøter, og at gudstjenestene i en 
startfase ligger på omkring én i måneden. 
5. Dette settes opp som en prøveordning fra 
høsten 2017.
6. RM anmoder HS om å vurdere økono-
mien i denne ordningen.

•Godkjenning av prester.
I Møreområdet har DELK hatt med-

lemmer i en del år, og de har ønsket 
å ha gudstjenester i DELK-regi. Nå er  
dette mullig. To av våre medlemmer 
i Molde, Erling Bottolf Neerland og 
Svein Volden, er pensjonerte prester 
fra Den norske kirke og har tjenes-
tegjort både som misjonsprester, i 
Dnk-menigheter i Norge og i organi-
sasjonene. Det er nødvendig at de først 
får autorisasjon til å lede gudstjenester 
i DELK. 
Følgende vedtak ble gjort:
1. Under forutsetning av tilfredsstillen-
de utfall av TMs samtaler med de ordinerte 
prestene Erling Bottolf Neerland og Svein 
Volden, gis de godkjenning til å forrette 
gudstjenester i DELK.
2. Etter godkjenning vil Neerland og Vol-
den forrette DELK-gudstjenester i Molde 
og Møre-regionen i veksling med våre 
øvrige DELK-prester.
3. Neerland og Volden vil også kunne 
benyttes som vikarprester i andre menighe-
ter i DELK.
4. TM sammen med hovedkontoret og per-
sonalkomiteen ivaretar den videre prosess i 
forbindelse med godkjenningen av prestene 
og deres tjeneste for øvrig. 
5. På det tidspunkt DELK Møre menighet 
skal rekruttere prest, vil det skje i henhold 
til gjeldende bestemmelser for dette, jf. 
dokumentet Prosedyre for rekruttering og 
tilsetting av prest.

• Valg:
Morten Askjer ble gjenvalgt som RMs 
representant i tilsettingsutvalget (ved 
prestetilsettinger).

Til liturgikomiteen skulle det velges 
to representanter. Kristoffer Hansen-  
Ekenes og Ulf Asp ble valgt. 

• Ny dåpsliturgi ble vedtatt til bruk i 
DELKs menigheter. Liturgikomiteen 
har arbeidet med saken over lengre tid, 
og RM behandlet saken også i forrige 
møte. 

• Revidert utgave av skoleplan, gene-
rell del / verdidokument.

Skolerådet la fram et nytt, revidert 
forslag til skoleplan. Det har vært 
ønsket å få et mer detaljert verdidoku-
ment.  Skoleplanen, generell del, kan 
med noen endringer og  tillegg fungere 
som et verdidokument.

RM godkjente det framlagte dokument:  
«Skoleplan generell del – et verdidokument 
for DELKs skoler» versjon mars 2017.   
Dokumentet sluttbehandles av Hovedstyret.

Arvid Ludvigsen
rådsmøtesekretær 

Husk 
å melde 
adresse-

forandring!
Har	du	flyttet,	eller	vil	du	 

ha Underveis sendt til  
en annen adresse?

Ring telefon  
33 35 93 50  

eller send en e-post til 
underveis.abonnement@delk.no

Rapport fra Rådsmøtet Kort fra 
Hovedstyret
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Aktuelle bøker

Felles Haugedag i Østfold
DELK-menighetene i Oslo, Tønsberg, 
Horten og Nordre Vestfold har tatt 
imot invitasjonen til en Haugedag 
i Østfold søndag 20. august. Hans 
Nielsen Hauge er ikke bare en av de 
mest betydningsfulle personer i Nor-
ges historie, men også i DELKs liv og 
virksomhet.

Vi samles til fellesgudstjeneste på 
Tøihusplassen i Gamlebyen i Fredrik-
stad klokken 12.00. Deretter blir det 
anledning til spise medbragt i de flotte 
omgivelsene, eller kjøpe mat på et av de 
koselige spisestedene i området. Gam-
lebyen er en av landets mest populære 
attraksjoner. Festningsbyen er ikke bare 
godt bevart, men også spill levende. 
Butikker, gallerier og kafeer syder av 
liv, og gammel historie blir som ny når 
1700-tallet møter nåtiden.

På søndag ettermiddag blir det sam-
ling med kåseri om Hans Nielsen Hauge, 
hvor vi får lære mer om ham. 

De som ønsker, kan i tillegg få med 
seg musikalen ”Det brenner en ild” – 
om nettopp Hans Nielsen Hauge – som 
starter klokken 20.30. Les mer om opp-
settingen på: www.kulturv.no/hauge. 
Til musikalen må det bestilles billetter 
på forhånd (e-post: marianne@hotelcity.
no tlf. 69 38 56 05).

Til de andre samlingene er det ingen 
påmelding eller inngangspenger.

Programmet for hele søndagen blir 
gjennomført uansett vær. 

Velkommen til alle, også om dere ikke 
hører til nevnte menigheter! Ta gjerne 
kontakt om noen har spørsmål.

Boe Johannes Hermansen 
prest i DELK-Østfold

De som deltar på Haugedagen kan også få med seg musikalen: ”Det brenner en ild”.

Til St. Hans kommer tre bøker på DELK-
forlaget. De er gjenopptrykk av tidligere 
utgivelser og er høyst relevante til refor-
masjonsjubileet. 

«Luther klargjør for 
leseren … Skriftens 
klarhet og viljens 
bundethet, hvem 
Gud er og hvem 
mennesket er. Luther 
omtaler denne boken 
som sin viktigste bok 
ved siden av katekis-
mene. For den som 
er interessert i å få 
tak i kjernen i Luthers teologiske tenk-
ning, er dette derfor en bok det er vel 
verdt å studere.»
 - Knut Alfsvåg, professor i systematisk 

Dette er en bok med 
sitater av Luther. 
Gjennom små sitater 
og noen steder litt 
større utdrag får vi 
stifte bekjentskap 
med reformatorens 
produksjon, hans 
friske språkbruk og 
hans tenkning om 
viktige teologiske spørsmål. Han skrev 
alltid folkelig og med tanke på vår tro 
og vårt liv.
I dette Luther-året kan vi la oss berike av 
reformatorens teologiske innsikt, kamp 
og djerve forkynnelse. Boken utfyller 
på en god og spennende måte de nyere 
biografiene om Luther. 
Egil Sjaastad

Denne boken kommer 
med et budskap som 
alle bibellesere trenger 
å ta til seg. Kristus trer 
fram i hele Bibelen, 
ikke bare i Det nye 
testamente.  Bibelen 
åpner seg på en ny 
måte når en får se 
denne sannhet. Jan 
Bygstads bok er en øyeåpner, den 
fortjener å leses med bønn og våken 
ettertanke.
Professor Carl Fr. Wisløff  
(fra utgaven 1998) 

Arvid Ludvigsen

Skriften vitner om Jesus

Lutherboken

Om den trellbunde vilje

Flytter du til Oslo til høsten? Er du 
student? Eller ung voksen? Hvis du 
leter etter et fellesskap med andre 
unge voksne, håper vi inderlig du tar 
turen innom oss på Torsdagskveld på 
Ryen!

Første torsdag hver måned kl. 19 sam-
les vi til kveldsmat, prat og fellesskap. 
Vi synger gjerne noen sanger sammen, 
og samles om en bibeltekst som vi har 
en samtale rundt etterpå. Høstens sam-
linger for ‘Torsdagskveld på Ryen’ blir 
følgende torsdager kl. 19: 7. september, 
12. oktober (pga. høstferie), 2. novem-
ber og 7. desember. 

Vi pleier også å ha en fin høsttur til 
Bondal fjellstue, hvor nye får bli kjent.  
For mange er Ryenberget menighet 
blitt et godt sted å være også på sønda-
gene. Vi har varierte gudstjenester og 
møter, som gir næring til troen – det 
trenger vi også i storbyen. Det er også 

gode muligheter for frivillig tjeneste i 
menigheten. 

Lyst til å bli med oss? Ta kontakt 
med prest Kristoffer Hansen-Ekenes 
(khe@delk.no). 

Velkommen til Ryenberget menighet!

Kristoffer Hansen-Ekenes

Foto fra Ryenberget menighets nettsider.

Ny i Oslo fra høsten?  
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Det evangelisk-lutherske 
kirkesamfunn (DELK)
DELK bekjenner Jesus Kristus som Frelser 
og Herre og bygger på Bibelen som Guds 
inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og 
den overordnede norm og kilde for tro, 
lære og liv. 

DELK holder følgende bekjennelses-
skrifter for å være uttrykk for den rette 
forståelse av hovedpunktene i Bibelen: 

- De tre oldkirkelige bekjennelser: den 
apostoliske, den nikenske og den athana-
sianske

- Den augsburgske konfesjon
- Luthers lille katekisme

DELKs bekjennelse forplikter alle me-
nigheter, tillitsvalgte, ansatte og medar-
beidere for øvrig.

DELK har ca. 3.300 medlemmer fordelt 
på lokalmenigheter i Oslo, Buskerud, 
Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, 
Hordaland og Østfold.
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Døpte  Født  Døpt  Menighet
- Sondre Norheim, Norheimsund  24.10.16 15.01.17  Bergen
- Lilly Morland, Bergen  19.11.16 19.02.17  Bergen
- Aksel Rui Jørgensen, Oslo      13.11.16 12.03.17  Ryenberget
- Sarah Elizabeth Minnesjord, Skien  20.01.17 19.03.17  Telemark
- Benjamin Johan Storebø, Austevoll  23.03.17 13.04.17     Sotra
- Kristian Melhus Heum, Tønsberg  09.03.17 16.04.17  Granly
- Naomi Elinora Brix Dyrhovden, Bergen  02.03.17 16.04.17  Bergen
- Lorens Valentin Holmboe, Oslo  06.05.09 30.04.17  Ryenberget
- Setareh Nejatian Kazemi, Stavanger  10.06.89 30.04.17  Dalane
- Sepehr Haghighi, Stavanger  17.09.86 30.04.17  Dalane
- Hamed Nazarpour, Stavanger  22.09.85 30.04.17  Dalane

Vigde
- Ingvild Gravaas, Oslo og Olav Ludvigsen pt Oslo, viet i Nøtterøy kirke 29.04.17

Døde        Født        Død   Menighet
⁻ Thoralf Oddvar Thorvaldsen, Tønsberg 18.12.20 13.01.17 Granly 
- Martha Andrea Breslo, Horten 12.04.31 09.02.17 Horten
- Leif Fahre, Frogner 28.07.32 04.03.17 Ryenberget
- Reidar Lian, Rødberg 27.07.29 14.03.17 Nore
- Signe Moen, Skien 04.05.28 19.03.17 Telemark
- Astrid Helene Fahre, Lunde 08.06.28 31.03.17 Telemark
- Sigbjørn Magnor Sletten, Skien 06.06.29 01.04.17 Telemark
- Else Slaatthaug, Horten 08.07.20 16.04.17 Horten
- Herbrand Haug, Holmestrand 11.01.32 18.04.17 Bjerkely
- Dagny Rønnaug Perskås, Horten 14.08.22 24.04.17 Horten

Antall innmeldte: 29. Antall utmeldte: 9.

Gaver til DELKs arbeid kan man gi med eller uten skattefradrag
Skattefradragsordningen gjelder nå ved to betalingsmåter:
1. Avtalegiro for hvert formål
    a. AvtalegiroStraks –via DELKs nettsider: delk.no/gaver  
        registreres helt fram til banken
    b. Avtalegirokupong (i kirkene eller fra DELKs kontor) fylles   
        ut og sendes DELKs kontor
2. Enkeltgaver med KID-nr. for hvert formål
KID-nr. kan du få ved å ta kontakt med Venke S. Gjelstad, 
e-post: vsg@delk.no , telefon: 33 35 93 50
Bankkonto for gaver 

- med skattefradrag: 3000 24 91210
- uten skattefradrag: 2420 22 11085
Gaveformål via DELKs hovedkontor med skattefradrag er nå: 
Prestetjenesten, DELKs misjonsarbeid, Bjerkely kirke- og sko-
lebygg, Bergen menighet bygg, Østfold menighet, Håkonsund 

kirke sanitærbygg, Nytt orgel Granly kirke.  
Menighetsbidrag til disse menighetene: Telemark, Ryenberget, 
Granly, Bjerkely og Horten.

Gaver uten skattefradrag kan gis direkte til:
• DELKs misjonsarbeid:  konto 2400 19 51439
• Kirkebladet Underveis: konto 3000 27 13949
• Bergen menighet, kirkebygg: konto 3000 23 00512
• Bjerkely menighet, ny kirke og skole: konto 1503 51 15541
• Dalane menighet, evangelisering: konto 3270 67 14080
• Granly menighet, nytt orgel: konto 1638 26 21437
• Moe menighet, skolebygg: konto 3000 24 20259
• Telemark menighet, kirkebygg: 2680.09.70015

For fullstendig liste over alle gaveformål i DELK og kirke- 
samfunnets menigheter se nettsiden www.delk.no/gaver/.

Gaver til DELK – med eller uten skattefradrag – kontonummer 

Ingeborg Marie og Torkel Alfsvåg 
Ekenes med datteren Eirin Helene reiste 
til Japan i slutten av august 2014 for en 
periode på seks år. Sønnen Brage Johan 
ble født i Japan 2. januar 2016.

Bruk følgende e-post adresser:
• Til Ingeborg Marie: 
  imajanoma@gmail.com

• Til Torkel: 
  tae@nms.no

Husk 
- å BE for våre misjonærer og følg med og 
send dem gjerne en  hilsen. 

-  at du kan BLI FAST GIVER til DELKs  
  misjonsarbeid via avtalegiro (se over).

DELKs misjonærer

Signe og Georg Stensland  
er for tiden på hjemmeopphold. 

- E-post: signe.minnesjord@gmail.com 
- E-post: gstensland@nlm.no
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Adresser og kontaktpersoner

DELKs HOVEDKONTOR
Åslyveien 19, 3170 Sem
Telefon: 33 35 93 50
www.delk.no
E-post: delk@delk.no
Tilsynsmann Rolf Ekenes
Telefon: 900 91 562
E-post: rolf.ekenes@delk.no 

MENIGHETER, KIRKER,
PRESTER OG ELDSTE
Bergen, DELK-kirken   
Rosenberggaten 1, 5015 Bergen
Jan Bygstad, prest Bergen og Sotra
Telefon: 932 64 642
E-post: jan.bygstad@delk.no
Jon Magne Sønstabø, prest
Telefon: 970 87 699
E-post: jon.magne.sonstabo@delk.no
Gunnar Johnstad, eldste
Telefon: 918 86 929 
E-post: gjohnst@online.no
Jon Tore Lie, eldste 
Telefon: 952 95 554 
E-post: jotol@online.no
Sotra, Håkonsund kirke
Håkonsund, 5379 Steinsland
Vidar Klepsvik, eldste 
Telefon: 450 43 319 
E-post: vklepsvi@online.no
Bjerkely menighet, Bjerkely kirke  
Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal
Morten Askjer, prest 
Telefon: 917 37 207
E-post: morten.askjer@delk.no
Ole Døvik, eldste
Telefon: 957 23 334
E-post: oledovik@hotmail.com
Kåre Solberg, eldste
Telefon: 920 33 761
E-post: ks@kremar.no
Eirik Thorvaldsen, eldste 
Telefon: 458 82 463
E-post: eirthor@gmail.com
Dalane, Bedehuset i Egersund 
Johan Feyersgate 5, 4370 Egersund
Olaf Engestøl, prest 
Telefon 975 09 802
E-post: olaf.engestoel@delk.no
Ottar Endresen, eldste 
Telefon: 404 04 989 
E-post: ottar.endresen@delk.no

Jan Hetland, eldste
Telefon: 907 43 877
E-post: jan.hetland@dabb.no
Horten, Langgata kirke
Langgata 50, 3187 Horten
Erling Rantrud, prest
Telefon: 916 42 047
E-post: erling.rantrud@delk.no

John L. Ludvigsen, kontaktperson
Telefon: 920 17 522
E-post: john@ludvigsen.no
Kristiansand, Sødal bedehus
Gyldenløves gate 60, 4614 Kristiansand
Olaf Engestøl, prest 
Telefon 975 09 802
E-post: olaf.engestoel@delk.no
Leif Skåra, eldste
Telefon 957 87 680
e-post: leif@skaara.net
Nore, Fredheim kirke
Sporan, 3630 Rødberg
Morten Askjer, prest 
Telefon: 917 37 207
E-post: morten.askjer@delk.no
Ivar Haug, kontaktperson
Telefon: 905 25 326
Oslo, Ryenberget kirke
Enebakkveien 152, 0680 Oslo
Menighetskontoret
Telefon: 23 21 01 75 / 23 21 01 76
E-post: ryenbergetkirke@delk.no
Ulf Asp, prest
Telefon: 916 70 827
E-post: ulf.asp@delk.no
Kristoffer Hansen-Ekenes, prest
Telefon: 906 28 073
E-post: khe@delk.no 
Elisabeth Fehn Olsen, diakon
Telefon: 954 74 800
E-post: elisabeth.fehnolsen@delk.no
Egil Helland, eldste
Telefon: 913 15 555
E-post: egil@egil.net
Andreas Thorsnes, eldste
Telefon: 911 70 395
E-post: andreas@urbania.no
Sandefjord, Moe kirke
Moveien 78, 3221 Sandefjord
Erling Rantrud, prest
Telefon: 916 42 047
E-post: erling.rantrud@delk.no
Terje Simonsen, eldste
Telefon: 415 15 141
E-post: terje.simonsen@delk.no
Hans Åge Guren, eldste
Telefon: 920 49 270
hgguren@gmail.com
Sauherad/Midt-Telemark, 
Akkerhaugen kirke  
Norsjølia 6, 3812 Akkerhaugen 
Se Telemark menighet
Skien, Telemark Menighet
Porsgrunn og Skien menigheter  
har etablert én ny menighet.
Menighetens kontor:   
Grensegaten 73, 3714 Skien
Gudstjenester og møter er i  
Hauges, Lundegt 15, 3724 Skien

Det vil være noen samlinger i  
Åmotbakken 4, Porsgrunn 
og Grensegaten 73, 3714 Skien
Jens Bjørnsgård, prest 
Telefon: 928 49 725 
E-post: jens.bjornsgard@delk.no
Bertil Andersson, prest   
Telefon 454 82 230 
E-post: bertil.andersson@delk.no
Fred Arve Fahre, eldste
Telefon: 414 74 218
E-post: fredarve@hotmail.com
Rune Høvås, eldste
Telefon: 930 03 573
E-post: rune.hovas@sf-nett.no
Magnus Minnesjord, eldste
Telefon: 473 99 900
E-post: minnesjord.holding@gmail.com

Tønsberg, Granly kirke
Klippeveien 1, 3122 Tønsberg
Jan Erik Askjer, prest 
Telefon: 976 62 727
E-post: jan.erik.askjer@delk.no
Erik Gjelstad, eldste
Telefon: 930 09 981
E-post: ergjelst@online.no
Tore Slettvik, eldste 
Telefon: 906 51 958
E-post: tore.slettvik@delk.no
Roar Bjørndal, eldste
Telefon: 450 66 630
E-post: roar.bjorndal@sf-nett.com

Østfold, Missingmyra bedehus
Missingmyrveien 6, 1640 Råde
Boe Johannes Hermansen, prest
Telefon: 996 12 822
E-post: boe.johannes.hermansen@delk.no

GRUNNSKOLER
Oslo: Ryenberget skole,
Enebakkvn 152, 0680 Oslo
Telefon: 23 21 01 61 
E-post:  post@ryenbergetskole.no
Re: Bjerkely skole
Hengsrudveien 662, 3176 Undrumsdal
Telefon: 33 06 30 30 
E-post: post@bjerkelyskole.no
Sandefjord: Moe skole 
Movn 78, 3221 Sandefjord
Telefon: 33 48 73 40
E-post: kontor@moeskole.no
Skien: Skauen kristelige skole
Jon Alvsonsgt 14, 3746 Skien
Telefon: 35 50 54 00 
E-post: post@skauenskole.no 
Tønsberg: Granly skole
Postboks 70 Lofts-Eik, 3109 Tønsberg 
Telefon: 33 00 31 10 
E-post: post@granlyskole.no

DELKs menigheter, kirker, skoler, kontaktpersoner og adresser



GF 2017 og St. Hansstevne
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ni I år er det 500 år siden Luther startet det som ble kirkens reformasjon, og  
det vil selvfølgelig sette sitt preg på stevnet. Temaet er derfor “Nåden alene”, 
og årets stevne er en nyvinning med generalforsamling og St.Hansstevne.

Det blir variert program med møter, bibeltime, seminarer og konserter.

Her er et utdrag fra programmet.

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Fredag 23. juni
13.00   Åpning; konstituering av GF 2017
14.00   Forhandlinger 
19.00   Kveldsmøte og bibelforteling
20.30   St.Hanskveld i Gjennestadparken
22.00   Utekonsert  
Lørdag 24. juni
09.00   Bibeltime
10.00   Tilsynsmannens tale
11.00   Forhandlinger 
14.00   Tre seminarer
16.00   Familiemøte – Nåde
17.00   Grilling, aktiviteter
19.00   Salmekveld i Stokke kirke 
20.30   Ungdommenes kveld
Søndag 25. juni
11.00  Gudstjeneste
15.30  Avslutningsmøte  
 Intervju med tre misjonærfamilier. 

Les hele programmet for GF 2017, St. Hansstevnet  
og St. Hansormen barnefestival på www.delk.no.

Nytt i programmet!

DELK mot 150 år – 
hva slags kirke vil vi ha?
Under GF lørdag formiddag vil 
tilsynsmannens tale få form av 
et spørsmål: "DELK mot 150 år 
– hva slags kirke vil vi ha?" 
Sørg for å få med deg GFs vik-
tige framtidssamtale på lørdag 
formiddag etter bibeltimen! 
Les mer på side 13!


