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Hvem og hva avgjør historiens gang 
og verdens skjebne? Er det de store 
sosialpolitiske systemene, eller er det 
enkeltmennesker og de sterke politiske 
og religiøse ledere? De siste ukene har 
mediene kokt over av fokus på enkelt-
mennesker. 

I USA har amerikanerne valgt en pre-
sident som får mennesker verden over 
til å rive seg i håret. Ekstremt uforut-
sigbar, en fare for verdensfreden, en 
defekt moral, vulgære ytringer, et hån 
mot kvinner og muslimer, kriminali-
sering av etniske minoriteter. Det er 
bare noen av stikkordene som henges 
på ham. Og samtidig: en forkjemper 
for det ufødte liv (om enn bare de to-
tre siste årene), en opprører mot den 
glattpolerte, politiske elite i amerikansk 
politikk. En garantist for høyesteretts-
dommere som vil kjempe mot abort 
og for det kristne ekteskapet. Er en 
latterlig mur mot Mexico nok til å velte 
en kamp for kristne verdier for årtier 
framover? spør noen. – Javel – men 
er det så enkelt? Uansett: Om noen år 
er Trumps navn bleknet og borte, og 
verden har mest sannsynlig gått videre 
hovedsakelig langs de samme gode og 
dårlige spor.

Pave Frans har nylig vært i Sve-
rige – og på alles lepper og avissider. 
Over hele verden hylles han som en 
djerv religiøs leder som tør gå nye 
veier. Han takker nei til pavelig snob-
beri, utfordrer gamle skiller mellom 
kirkesamfunn, løfter opp vårt ansvar 
som kristne for fattige og forfulgte og 

vasker egenhendig fattigfolks føtter 
i en forstad i Roma. Valgt til verdens 
fremste religiøse leder i en alder av 
77 år og nå, i sitt 80. og mer aktiv enn 
noensinne, er han en vedvarende 
brysom vitalitetspåminnelse for oss 
langt yngre pre-pensjonister. Pave 
Frans er en hyllest verdt. Samtidig: lite 
er endret i de grunnleggende katolske 
dogmer og læresetninger som skiller 
våre kirkesamfunn. På enkelte områder 
har den viktige økumeniske samtalen 
endog stagnert. Vi kan heller ikke feire 
nattverd sammen. De lutherske funda-
mentalsetningene som fyller oss med 
takknemlighet og glede, deles ikke av 
Frans og hans kirke. Men selv ikke pa-
ven sitter i Peters stol til evig tid. Snart 
er også Frans glemt av de fleste.

Enda et navn – i gnistregn over i hvert 
fall den norske mediehimmel de siste 
ukene: Jan – ikke en av DELKs mange 
Jan-ledere, men tv-kongen Hanvold – 
har dominert spaltene og skremt mange 
med sitt tv-imperium hvor ikke minst 
pengegaver, frelse og helbredelse kobles 
sammen på en ytterst usmakelig måte. 
Spørsmålene rundt mannen, kanalen, 
økonomien og etikken er så store og 
uavklarte at det er grunn til bekymring. 
Og samtidig: svært mange kristne, også 
langt inn i våre egne rekker i DELK, har 
denne mannen og kanalen hans som en 
av sine viktigste åndelige ledestjerner. 
Det er ikke lystelig. Men om ikke så alt-
for lenge også her: Jan Hanvold, hvem 
var han?

Summa: De store ledere ‘stiger og 
de synker’, kjente navn og mennesker 
kommer – og går. Bare ett navn forblir: 
navnet Jesus. Det blekner aldri, det 
tæres ikke bort slik Trumps, Frans’ og 
Jans navn, menneskeverk og minne 
gjør. Hvor utrolig godt det er i en ver-
den av det forbifarende, flagrende og 
ustabile å få holde fast i noe som ikke 
forgår, ikke visner: Jesu navn. 

Samtidig som vi minner hverandre 
om den bibelske formaning om å be 
‘for alle som er i høy stilling’ (1Tim 
2,1-2). Uansett hva vi tenker om Trump, 
Frans, Jan og andre som fyller mediene 
og våre synsfelt: å bringe dem fram for 
Gud i bønn er et bibelpålagt ansvar vi 
har, lystbetont eller ei.

Tilsynsmann Rolf Ekenes
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I denne utgaven av Underveis har 
du mottatt et eksemplar av brosjyren 
Ekteskapserklæring. DELK er en av 
utgiverne av denne viktige erklæringen, 
sammen med et drøyt 30-talls medutgi-
vere. Brosjyren er skrevet av stiftelsen 
MorFarBarn og Øyvind Benestad. Stif-
telsen uttaler at ‘vår tro på den treenige 
Gud forplikter oss til å bekjenne og 
forsvare Bibelens budskap om ekteskap, 
familie og barn.’ 

Dette ønsker vi å støtte. Brosjyren 
stiller viktige spørsmål vi utfordres til 

å besvare: Er ekteskapet Guds skaper-
ordning for mann og kvinne? Har barn 
rett til å kjenne sin egen mor og far? Er 
homofilt samliv i pakt med Guds vilje? 
Bør kristne menigheter tilpasse seg den 
kjønnsnøytrale ideologien? 

I denne brosjyren finner du gode svar 
på disse spørsmålene. Det er viktig for 
oss som ønsker å løfte opp ekteskapet 
mellom kvinne og mann, og barnas rett 
i denne kjønnskampen, å gi folk i våre 
menigheter gode argumenter og en 
bibelsk begrunnelse for disse stand-

punktene. Dette er ikke noen sedvanlig 
kristen nei-til-alt-kampanje, slik vi ofte 
beskyldes for. Det er en ja-kampanje: 
Ja til Bibelen som norm for tro og liv, ja 
til ekteskapet mellom mann og kvinne 
som Guds skaperordning, ja til barnas 
rett til å kjenne sin mor og far. 

Sett deg i en god stol og ta deg tid til 
å lese og reflektere over brosjyren og 
erklæringens innhold. Vi må kunne be-
grunne hvorfor vi vil kjempe for disse 
standpunktene. Her finner du grunnene.

God les!

Men hvordan skal vi svare?
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I tillegg er hun leder for stevnets pro-
gramkomite, og er dermed en nøkkel-
person i arrangementet som finner sted 
på Gjennestad fra 23. til 25. juni.

– For første gang skal vi være 
sammen som DELK-familie hele helgen, 
fra fredag til søndag. Det blir en spen-
nende utfordring å få med alle fra start. 
Da er det viktig å ha et godt program 
for både store og små, fortsetter Stine.  

– Det tror vi at vi får, folk kan bare 
glede seg og sette av helgen allerede.

Ladbar hybrid
Generalforsamling og sommerstevne 

– kan det komme noe godt ut av et 
ekteskap mellom to så ulike parter 
både i stil og alder? Det tror Kåre 
Solberg, leder i DELKs hovedstyre. Det 
er hovedstyret som arrangerer general-
forsamlingen og er ansvarlig for hele 
GF-programmet. 

– Grunnen til at vi prøver å smelte 
disse to litt sammen, er at vi ønsker at 
flere av fotfolket i DELK kan være med 
på generalforsamlingen. Da kan de få 
med seg debatten omkring noen av de 
viktige sakene vi skal drøfte, sier han.  

– Dette er spennende stoff som angår 
alle DELK-ere. I tillegg håper vi å få 
dradd med oss GF-delegatene videre 
inn i stevnet etter at generalforsamlin-
gen er over. 

Han understreker at dette å slå 
sammen generalforsamling og som-
merstevne er noe mange av frikirkene 
og organisasjonene har gjort i en del år 

allerede, og med godt resultat. – Så vi 
har ikke akkurat oppfunnet hjulet, sier 
Kåre, – vi tar det bare i bruk vi også. 
Dette blir en flott hybrid som i tillegg 
gir god lading, smiler han.

Trenger begge deler
Generalforsamling er saker og debatter, 
grunnregler og voteringer, visjoner og 
vedtak. St. Hansstevnet er bibeltimer 
og seminarer, utfordrende forkynnelse 
og friske familiemøter, sang, musikk og 
gudstjeneste. Passer de ikke bedre hver 
for seg slik de har vært?

– Vi trenger alle sammen litt av alt, 
sier Stine. – Nå trekker vi noe av stev-
nets møter og oppbyggelige del inn i 
generalforsamlingen. På fredag kveld 
får vi helgens storsamling, med både 
familievennlig program og utfordring 
for oss voksne. Den siste tar blant an-
net Jan Gossner seg av. 

På lørdag morgen får vi bibeltime, 
for øvrig ved Hans Johan Sagrusten. 
Deretter fortsetter generalforsamlin-
gens forhandlinger fram til kl 13. Da 
overtar stevnet med seminarer og fami-
liemøte. Og det vil selvsagt heller ikke 
delegatene fra GF gå glipp av. Dette 
tror vi blir veldig bra, smiler Stine. 

Salmekonsert
Neste år er det 500 år siden Martin 
Luther spikret sine teser opp på kir-
kedøra i Wittenberg og ga starten til 
kirkens store reformasjon. Den marke-
res i 2017 både her i Norge og i mange 

andre land. Vil sommerstevnefolket 
merke noe til det? 

– Uten tvil, sier Kåre. – Både bibel-
timen lørdag og flere av de andre pro-
grampostene vil har tema fra reforma-
sjonen og sentrale lutherske tanker. På 
lørdag kveld får vi en stor salmekon-
sert i Stokke kirke hvor Luthers salmer 
vil stå i fokus. Også gudstjenesten og 
ettermiddagsmøtet søndag blir jubile-
umspreget, forteller han.

Stadig flere småbarnsfamilier har på 
nytt funnet veien til St. Hansstevnet. 
Slik legger programkomiteen opp til at 
det blir i år også.

– Sett av hele helgen for store og 
små, sier de. Klokken 13 på fredag går 
startskuddet for DELKs nyskapning 
for den store kirkefamilien: GF og St. 
Hansstevne på Gjennestad 23.-25. juni. 
Mer om programmet etter hvert. 

For de som trenger overnatting, er 
valgene mange: i telt, campingvogn, 
bobil eller internatrom på Gjennestad. 
Eller sjekke inn hos venner.

– Følg med på DELKs hjemmesider, 
sier Stine. Programmet blir lagt ut der 
så snart det er klart. Men – ingen grunn 
til ikke å sette av dagene allerede!

RE

Generalforsamling og St. Hansstevne i 2017 

Sommerens tredagers 
storsamling

– Vi gleder oss veldig til det som blir neste sommers  
store DELK-hendelse, sier Stine Næss Askjer. 
Hun leder hovedkomiteen som for første gang skal sy  
sammen nykommeren DELKs generalforsamling med  
vårt tradisjonsrike St. Hansstevne, nesten like gammelt
som DELK selv. 

Bildene til høyre er fra 
Generalforsamlingen i 2015  

og fra St. Hansstevnet i 2016.

Gjennestad
23.-25. juni

2017
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Mens disse linjer skrives, 
rystes Norge av nok en 
overgrepssak med enormt 
omfang. Mange titalls 
menn, først og fremst i 
Hordaland, men også en 
rekke andre steder i landet, 
er arrestert, mistenkt for 
de groveste overgrep mot 
små barn, helt ned til 
spebarnsalderen. Hand-
lingene de har utført mot 
disse barna er så avskye-
lige at det er vanskelig å 
forestille seg at voksne 
mennesker kan gjøre 
slikt. Mange av barna og 
de unge dette gjelder, er  
skadd for resten av livet. 

Ordne opp internt
I en kommune i Nord-
Norge er det nylig avslørt 
en større overgrepssak 
mot en rekke ungdommer 
og voksne. Saken er fort-
satt under etterforskning. 
Mange av overgriperne 
og ofrene er knyttet til 
en ganske lukket kristen 
bevegelse i denne lands-
delen. Noen av lederne ga inntrykk av å ville ordne opp i dette 
internt. Saken er nå i hendene på politiet og barnevernet. 

Nylig ble en folder som fokuserer på større bevissthet om-
kring mistanke om overgrep, delt ut i alle DELKs menigheter og 
informert om på våre møter. Se meg-folderen ber oss alle om å 
være oppmerksom på signaler som kan tyde på at et barn eller en 
ungdom kan være utsatt for overgrep. Vi er glad for å kunne bidra 
på mange måter og gjennom flere kanaler til en økt bevisshet på 
fenomenet overgrep. Vi har nulltoleranse i DELK på seksuelle 
overgrep eller grenseoverskridende adferd av noe slag, mot barn 
eller mot voksne. 

Politi og barnevern
Se meg-folderen er en liten påminnelse og hjelp til å skjerpe 
blikket og ta kontakt med de rette instanser når det oppstår en 
mistanke om at noe er galt. Ved mistanke skal man ta kontakt 
med ansatte eller tillitsvalgte i menigheten. Det brosjyren i tillegg 
skulle informert om, er at man også kan melde saken direkte til 
politi eller barnevernet. Det er bedre å melde en bekymring til en 
for mye enn en for lite.

På DELKs nettsider er det nå lagt ut informasjon om beredskap 
ved overgrep. Der ligger det til enhver tid oppdatert informasjon, 
i tillegg til retningslinjer i forbindelse med overgrep. Brosjyren Se 
meg finner vi også her.

RE

Overgrep 
– hva gjør jeg?



6 UNDERVEIS 4-16

Fant DELK på Google

En novemberdag gjorde familien 
Ritter-Johansen et valg som fikk kon-
sekvenser for menighetslivet deres. 

Ulrike og Per Roar hadde i mange 
år vært engasjert i søndagsskolen på 
hjemstedet Lambertseter med et annet 
foreldrepar. Men det var vondt å føle 
at de stod alene om å få flere barn 
med på søndagskolen.

Barna som var med på søndagsko-
len var deres egne barn og det andre 
parets barn. 

– Av og til kunne barn som var med 
i et dåpsfølge komme. Men det triste 
var at disse barna aldri kom igjen, sier 
Ulrike og legger til:

– Selv om vi gjorde vårt beste, følte 
vi oss motarbeidet. Det var så mye vi 
ikke forstod. 

Ville ikke bytte menighet
Per Roar likte ikke tanken på å bytte 
menighet. Han hadde vokst opp i Den 
norske kirke på Bekkelaget i Oslo og 
hadde fått god forkynnelse der. 

Nå var ikke kirken det den engang 
var. Forkynnelsen ble mer og mer ut-
vannet og essensen mer og mer borte. 

De begynte å ønske seg noe mer for 
barna og hele familien. At barna deres 
skulle bli kjent med andre barn med 
kristne foreldre.

– Vi ønsket mye for menigheten på 
Lambertseter, men til slutt var vi så 
langt nede, forteller Ulrike.

Googlet
En onsdagskveld i november tok 
ekteparet grep. De satte seg foran 
skjermen og søkte etter menigheter i 
nærheten av Lambertseter. På Goo-
gle dukket det opp flere menigheter 

som det var verd å teste. De sjekket 
menighetens teologi og om det var 
søndagsskole der. Så bestemte de seg 
for å prøve forskjellige menigheter 
noen søndager framover.  

Allerede søndagen etter google-sø-
ket var familien på vei til Ryenberget.

– Vi reiste altfor tidlig, minnes Ulrike.
– Vi visste ikke at det var så kort vei. 

Men siden vi kom tidlig, fikk vi tid til 
å gå rundt kirken og se litt, sier hun 
videre.

Prest Kristoffer hilste på dem og for-
klarte forskjellen på møte og gudstje-
neste. Denne søndagen var det møte. 
Stine kom bort før det hele startet og 
sa at det var søndagsskole.

– Vi følte oss så sett og ivaretatt fra 
første stund, sier Ulrike.

Per Roar nikker bekreftende.
– På møtet var det så godt å skjønne 

at taleren selv trodde på det han for-
kynte, sier Ulrike.

Kunnskap hos barna
Søndagsskolen ble også testet ut. Per 
Roar synes det var merkbart at barna 
på Ryenberget hadde mye kunnskap 
om Jesus.  

Etter denne søndagen var det ikke 
aktuelt for Ulrike og Per Roar å se 
videre etter andre menigheter. De 
mente de hadde funnet en menighet 
for alle fem.

En uke etter hadde de allerede 
meldt seg inn i menigheten, og etter 
noen måneder begynte de som søn-
dagsskolelærere. 

– For meg er dette et under. Hvis 
noen hadde sagt til meg for litt over 
ett år siden at dette fantes, hadde jeg 
ikke trodd på det, sier Ulrike.

En gave var det også at eldstemann 
Øystein fikk begynne på kristen skole. 

– På skolegudstjenesten på våren 
stod rektor og fortalte at Bibelen var 
den viktigste boka i verden. Jeg var så 
begeistret når jeg fikk høre en rektor 
som sa dette offentlig, sier Ulrike. 

– De ber sammen på skolen. Øystein 
forteller at de også synger før maten. 
Jeg synes dette er fantastisk, sier Ul-
rike tydelig rørt. 

Godt samhold
Ulrike og Per Roar snakker varmt om 
samholdet i menigheten.

– Det er godt å se at alle er en del av 
menigheten, forteller Ulrike.

Hun synes det er fint at de som job-
ber i menigheten også har menigheten 
som sin menighet og ikke bare en jobb. 
Hun liker at prestene også er med 
på møte, selv om de ikke jobber den 
søndagen.

Per Roar har også vært på manns-
kveld i menigheten, noe han synes var 
flott.

Han ser fram til fortsettelsen som 
søndagsskolelærer. Snart vil de ha 
egne samlinger der de eldste barna 
har eget opplegg. Det er viktig for de 
store og de små.

– De små barna får også med seg 
mye mer enn man tror, sier Per Roar.

Viktig med respekt
Ekteparet Ritter-Johansen ønsker 
ikke å snakke nedsettende om andre 
menigheter. 

– Vi er alle søsken i troen, sier Ulrike. 
– Det er viktig å respektere hveran-

dre. Det er ikke sånn at det kun er den 
ene menigheten som er riktig, selv om 

Ulrike og Per Roar var søndagsskolelærere i sin lokalmenighet  
på Lambertseter. For ett år siden valgte de å bytte menighet. 
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– På skolegudstjenesten på våren stod rektor og 
fortalte at Bibelen var den viktigste boka i verden. 

det er det for oss, sier hun videre.
De forteller at de har mye kontakt 

med familien på Lambertseter som 
de hadde søndagsskolen sammen 
med.

– Vi ville ikke svikte dem, derfor 
holdt vi lenge ut. Vi skulle gjerne 
hatt de med i Ryenberget, men de-
res sønn hadde kommet lenger enn 
våre barn, forteller ekteparet.

Ett år etter Google-søket 
stortrives familien Ritter-Johansen i 
menigheten.

–– Vi håper at alle nye som kom-
mer til Ryenberget, kan føle det på 

samme måten som vi selv har gjort. 
Ryenberget kirke er som en stor 
familie med alle generasjoner som 
bryr seg om hverandre, sier Per 
Roar og Ulrike.

Per Roar bidrar som søndags-
skolelærer og legger ut taler på 
internett. Ulrike hjelper til med 
kirkekaffe. Barna går på søndags-
skolen, 5ern og DIGG (spillekveld). 

Sønnen Jostein er ikke i tvil om 
hva han liker best i kirken. Det er 
kirkekaffen og å leke i gymsalen.

Tekst og foto: Torunn Hvale

Per Roar og Ulrike 
sammen med barna 
Øystein,	Eira	og	Jostein.

Da Ulrike 
møtte Jesus
Ulrike Ritter-Johansen vok-
ste opp i Tyskland i en ateis-
tisk familie. Etter Berlinmu-
rens fall i 1991 skjedde det 
noe. Ulrike forteller at bro-
ren hennes begynte å reise 
mye i forbindelse med noen 
matematikk-konkurranser 
da grensene ble åpnet. På 
disse reisene fikk broren 
mange kristne bøker. Men 
broren likte ikke å lese, så 
Ulrike fikk bøkene. Hun ble 
mer og mer interessert i det 
hun leste i bøkene. I tillegg 
til det ble hun kjent med en 
sykepleierkollega  
som tok henne med til en 
baptistmenighet. Her fikk 
hun høre hvorfor Jesus døde 
for våre synder. Det var noe 
helt nytt for Ulrike.

Kombinasjonen av å lese 
bøker, Bibelen og å snakke 
med andre gjorde at Ulrike 
kom til tro på Jesus. Da hun 
ble døpt, opplevde hun det 
som et vendepunkt. Hun var 
ikke lenger en hemmelig 
kristen. Nå kunne alle få se 
hvem hun trodde på.



«Ut fra byen – opp til Ryen» lød marsjord-
ren for 30 år siden, da DELK-menigheten 
i Oslo flyttet hele sin virksomhet fra Oslo 
sentrum og inn i det vakre kirkebygget vårt, 
som er godt kjent i bybildet som Ryenber-
get kirke og skole. Vi er mange som i dag 
ser med takknemlighet på alt det positive 
og byggende menighetsarbeidet som har 
funnet sted i dette kjære kirkebygget vårt i 
løpet av disse 30 årene, og mange av oss vil 
nok undre seg over hvor raskt denne tiden 
har gått.

Slik opplevde jeg det for 30 år siden
Selv om jeg ikke har tilhørt menigheten 
før i de senere år, kjenner jeg den godt 
helt siden jeg på midten av 1950- 
tallet som 12-13 åring ble tatt med til 
gudstjenester og oppbyggelsesmøter i 
St. Olavsgate 12. Det som møtte meg 
den gangen i form av forkynnelse og 
salmesang, var nok litt uvanlig for en 
ung mann selv på den tiden. Men det 
gjorde at jeg fikk både en dragning til 
og respekt for menigheten og de jeg 
møtte der. De tok tingene på alvor, og 

mente det de stod for! 
Kontakten med menigheten i årene 

som fulgte ble ganske sporadisk. Men 
en januardag i 1987 leste jeg i Vårt Land 
at Ryenberget kirke og skole ble innviet 
17. januar dette året. For meg som ikke 
visste verken om byggeplanene eller at 
kirkebygget nå stod ferdig, var dette 
store nyheter. Kort tid etter gikk jeg til 
min første gudstjeneste på Ryenberget, 
og jeg husker ennå både hvor spent jeg 
var og hvor positivt overrasket jeg ble 
over å se det flotte bygget og over den 
gode atmosfæren som jeg opplevde 
hvilte over det nye kirkestedet. 

Jeg kjente en stille glede og takknem-
lighet til Gud for det jeg fornemmet 
hadde skjedd med denne menighe-
ten. Og en ting visste jeg: Hit ville jeg 
komme tilbake flere ganger!

Og slik opplever jeg det i dag
Nå er snart 30 år passert, og vi står 
foran en ny jubileumsfeiring. Jeg er 
glad for at menigheten og kirkesamfun-
net ser den store verdien i å bevare og 

videreutvikle gudstjenesteliturgien i 
faste rammer, og samtidig at det vises 
åpenhet for å ta nye virkemidler i bruk 
når dette hjelper oss til å samle oss i 
bønn og lovprisning, og samtidig legge 
bort eller fornye gamle ledd som ikke 
lenger virker gjenkjennelig i tiden vi 
lever i. Samtidig har liturgien funnet en 
form som verken er bemerkelsesverdig 
høykirkelig eller lavkirkelig. Den kan 
heller betegnes som kirkelig, i ordets 
rette betydning. 

De tidligere oppbyggelsesmøtene er 
i dag avløst av søndagsmøter som har 
innslag både for ulike aldersgrupper 
og ulike temaer. Søndagsskolen har 
samlinger parallelt med gudstjenester 
og møter. På søndagsmøtene er det vi 
lekfolk, menn og kvinner, som slipper 
til med taler eller vitnesbyrd. Sang og 
musikk har sin selvsagte plass i sam-
lingene, og at menigheten har sin egen 
musikk-koordinator, sier jo litt om hvor 
stor vekt det legges på dette. Sang- og 
musikkstilen er variert, og balanserer 
godt mellom gamle kjernesalmer og ny-
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Ryenberget kirke 
– en sprek 30 åring jubilerer



ere salmer, sanger og lovsanger. 

Når budskapet vårt ut over 
våre egne rekker?
Jesus ville at vi skulle nå ut med det 
kristne budskapet. En av våre beste 
kontaktkanaler er skolen vår. Vi er 
kjent for å ha et godt skolemiljø, og 
elevene våre kommer fra mange 
forskjellige sammenhenger. Mange 
velger også å bli konfirmert i kirken 
vår. Og de de senere årene har også 
et Unge-voksne miljø vokst fram. Vi 
planter og vanner i mange sammen-
henger, og vi er også mange som ber 
om at Gud må gi vekst. Det er også 
min bønn nå ved 30 års jubileet for 
Ryenberget kirke og skole. 

Arne E. Sæther er arkitekten som 
tegnet kirkebygget vårt. Han var til 
stede ved innvielsen for 30 år siden, 
og da leste han opp en salme som 
han selv har skrevet teksten til. Jeg vil 
avslutte dette lille tilbakeblikket ved å 
gjengi første verset av denne salmen, 
som sier noe om det å være en kirke 
midt i en travel og pulserende verden:

Midt i vår verden, her hvor vi bor, 
står et bygg som tegn på vår tro.                                                  
Lyset og mørket, himmel og jord, møtes 
her i en levende bro. 

Tekst: Fred Søndby
Foto: Lars Brekke
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Har du hørt det?
Radio´n + SØNDAGSSKOLEN = 
SANT.  

Ruben Løvland og Vårin Rantrud 
drømmer seg bort med Sprell Levende 
søndagsskole på radio´n.

Alle barn kan nå høre søndagsskolen 
på podkast. Her hører barna hver uke 
en helt fersk, Sprell Levende søndags-
skole med sanger, bønner, hørespill, 
vitser, konkurranser og mye annet. 
Supert å ha lastet ned til bilturen! 

Abonner på podkasten SØNDAGS-
SKOLEN. 

Sandefjord nærradio 98,6 (Kon-
taktradioen) sender også Sprell 
Levende søndagsskole hver søndag. 
Denne radiostasjonen finner du også 
på internett, kontaktradio.no.  

Her kan du høre programmet di-
rekte søndager kl 17.00. 

Programmet kan da høres hvor 
som helst i verden, du trenger bare 
internett. 
Irene Gundersen

Følg med på
www.delk.no



e
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Immanuel – Gud med oss
Juleandakt

”Se, jomfruen skal bli med barn 
og føde en sønn, og de skal gi 
ham navnet Immanuel – det be-
tyr: Gud med oss” (Matt 1,23).

Israels barn ble utvalgt til å være Guds 
spesielle eiendom. Gjennom utfrielsen 
fra Egypt åpenbarte Gud sin identitet og 
karakter som frelser. Han var HERREN. 
Gud opprettet også preste- og offertjenes-
ten i Israel slik at han kunne tilgi deres 
synd og bo blant dem. Slik kunne Israel 
«…kjenne at jeg er HERREN deres Gud, 
som førte dem ut av Egypt for å bo midt 
iblant dem. Jeg er HERREN deres Gud» 
(2 Mos 29,46). Tenk det. Gud HERREN 
skulle bo midt iblant dem! For en nåde!

På denne bakgrunnen blir frafallet med 
gullkalven enda grellere. Foran gullkal-
ven ropte Israels barn: «Dette er guden 
din, Israel, som førte deg opp fra Egypt» 
(2 Mos 32,4). De tilba og dyrket noe de 
selv laget i stedet for Skaperen. De spottet 
Guds identitet. De spottet hans hellige og 
frelsende karakter!

Gud ble vred! Han ville fortsatt opp-

fylle landløftet til Abraham, men «jeg  
vil ikke dra opp med deg», sier Herren  
(2 Mos 33,4). En engel ville Gud sende 
foran dem for å oppfylle løftet, og deretter 
ville han overgi dem til seg selv. 

I dag lever vi blant et folk som gjennom 
generasjoner har hørt Guds stemme. 
Mennesker har blitt utvalgt til å være 
Guds eiendom på jorden gjennom dåpen. 
Da Jesus ble menneske og tok bolig iblant 
oss, utførte han en fullkommen prestetje-
neste ved å bære seg selv fram som synd-
offer innfor Gud. Dermed kan Gud tilgi 
synd og bo i de troendes hjerte ved sin 
Ånd. Gud åpenbarer sin dypeste identitet 
gjennom frelsen i Jesus. Stor nåde!

Men så ser vi at vårt folk avviser Jesus 
som Frelser. De tilber og dyrker det 
skapte i stedet for Skaperen. Flertallet 
ønsker ikke kjennskap til Ham som ga sitt 
liv for å åpne felleskapets mulighet. Slik 
som Israels barn gjorde, vender de seg 
bort og følger sitt hjertes lyster. Derfor 
overgir Gud samfunnet vårt til urenhet, 
skammelige lidelser og sviktende døm-
mekraft. Slik som Israels barn var nær å 

bli overgitt, blir vårt samfunn overgitt til 
seg selv! 

Da Israel skjønte at Herren ikke ville gå 
med, sørget de og omvendte seg i anger 
og bønn. Moses gikk i inderlig forbønn 
om miskunn. På vegne av folket ba Moses: 
«Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke 
føre oss opp herfra!» Et liv uten Gud og 
utenfor hans velsignelse ønsket de ikke. 
Og Herren hørte bønnen. Han svarte: 
«Mitt ansikt skal gå med» (2 Mos 33).

Vi skal feire Kristi fødselsfest! Høytiden 
minner oss om en realitet som det er 
verdt å feire hver dag: Gud er med oss. 
Han bor iblant oss. Skjønner vi hvor stort 
det er?

Skulle vi som er Guds folk i Norge la 
julehøytiden preges av forbønn for vårt 
folk, slik som Moses gjorde? Ja, la oss be 
om miskunnhet, om omvendelse, tilgi-
velse og opprettelse.  Da kan Gud i Jesus 
bli født på ny i mange hjerter og bo blant 
oss. Immanuel – Gud med oss!

Bertil Andersson

Menighetsplanting som er et relativt 
nytt ord for de fleste av oss, er egentlig 
bare ett nytt språk for å hjelpe oss til å 
leve våre hverdager etter Jesu oppdrag 
til oss: gå ut å få flere til å følge meg!

16. og 17. november var ca. 130 represen-
tanter fra ca. 16 organisasjoner/kirkesam-
funn i Norge samlet for å bli utrustet og 
inspirert til å nå flere med evangeliet i 
vårt eget land.

Hovedtaler var Steve Pike fra USA. 
Han leder arbeidet med menighetsplan-
ting i sin organisasjon CMU og har selv 
vært med å starte flere menigheter. Det 
er jobbet systematisk med å finne ut av 
hva som gjorde at mennesker fant Jesus, 
og hvilke organisatoriske ressurser/vir-
kemidler som genererte nyplantinger på 
best mulig måte. 

Steve formidlet nøden for å nå nye, på 
en enkel og jordnær måte. Det er ikke fort 

gjort og lettvint, men det kan starte med 
noe så enkelt som å lære navn på en du 
møter og be for vedkommende hver dag.

Relasjoner
Det viktigste vi kan gjøre er å søke rela-
sjoner med mennesker vi møter eller har 
rundt oss, bli kjent med dem og slippe 
dem innpå oss. Da lærer de en kristen 
som trenger Guds nåde å kjenne, og 
forhåpentligvis klarer vi å formidle at 
vi ønsker at de også skal få del i denne 
nåden.

Men like viktig er bevisstheten om at 
våre anstrengelser er som den ene vingen 
på et fly, vi er helt avhengig av den andre 
vingen for at arbeidet skal bære frukt for 
evigheten. Den andre vingen er Guds mi-
rakel. Vår oppgave er å bearbeide jorda, 
så og vanne, men Gud gir vekst.

Et annet nyttig fokus for oss som 
menighet og enkeltmennesker er at 

mennesker går gjennom en lang rekke 
prosesser fra de er helt fjernt fra Gud – til 
de har funnet hvile ved Jesu kors. Første 
steg er at de kanskje tenker positivt om 
en kristen.

Vi tenker ofte at det er siste stegene 
som er viktige, og bruker ofte mest res-
surser på dem.  Men det er bare en frukt 
av hva andre har gjort før. Så en større 
del av vår tid bør gå til de første steg på 
veien til Gud, som å skape nysgjerrighet, 
tillit, møteplasser. 

Utfordring
Så til hver enkelt, vi trenger å be om nåde, 
kreativitet og villighet til å være Guds ar-
mer og bein slik at vi søker kontakt med 
menneskene som lever i vårt nabolag, vår 
nabobygd, unådde deler av Norge, ja til 
jordens ender.
 
Eirik Thorvaldsen

Menighetsplanting
– hverken fremmed eller innviklet
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Et lite glimt fra Japan
Mange lurer sikkert på hvordan det 
går med familiene DELK har sendt 
som misjonærer. Lever de? Gjør de 
noe nytte for seg? Lengter de hjem? 
Det lurte vi også på. Og siden vi er i 
nærmeste familie med misjonærene i 
Japan, reiste vi dit i oktober. 

For det første: Japan er et spennende 
og annerledes land enn for eksempel 
Norge. Man føler seg litt som et barn 
der man går, omgitt av skilter med en 
masse bokstaver og tegn som man ikke 
forstår et kvekk av. 

Så går også hele de to første årene 
av misjonærtjenesten i Japan med til å 
lære nettopp språket. Det blir ikke rare 
greiene uten det. Og vi kan rapportere 
at Torkel og Ingeborg Marie har gjort 
enorme fremskritt siden de forlot Norge. 
Det har til tider vært en krevende jobb, 
men det er nå en glede og fryd å se 
dem ta seg frem i butikker, kafeer og 
på telefon. På japansk, og så vidt vi kan 
forstå: flytende. 

De har hele tiden bodd i millionbyen 
Kobe, men i løpet av et halvt års tid 
flytter de til Takaratsuka hvor de skal 
ha sin base. Ingeborg Marie overtar som 
øverste leder for NMS’ arbeid i Japan, 
mens Torkel skal jobbe med ungdoms- 
og studentarbeid. Ja, faktisk har han 

begynt litt allerede. ”International night” 
– internasjonal aften – er et tilbud for 
dem som er interessert i engelsk språk 
og kristen tro. Torkel har fra nå av ho-
vedansvar for dette. Flere av deltagerne 
er ”på vippen” trosmessig og på vei 
til kristen tro. Det er en spennende og 
viktig oppgave å være med på! 

I tillegg til å dyktiggjøre seg for 
tjenesten i Japan, har familien på tre blitt 
fire. Brage Johan entret verdensscenen i 
januar. Sammen med storesøster Eirin 
Helene sørger han for at foreldrene ikke 
går ledige for lenge om gangen ... 

Det var en flott opplevelse å få være 
sammen med familien i nesten to uker. 
De både lever og gjør nytte for seg. 
Endatil mener de at de trives ganske 
bra. Det skjønner vi godt. Og vi gleder 
oss til å høre mer om arbeidet etter 
hvert som oppgavene faller på plass. I 
mellomtiden melder de om følgende 
bønneemner:  

-  at overgangen til nytt bosted skal gå 
bra for alle fire, 

-  at de finner en tilfredsstillende løsning 
for Brage som er for liten for japansk 
barnehage, og 

-  at inngangen i nye oppgaver må bli god.

Tekst: Kristoffer Hansen-Ekenes 
Foto: fam. Alvsvåg Ekenes i Japan

Reformasjonsjubileet 2017
Korsangere og instrumentalister etterlyses
I 2017 feirer vi at det er 500 år siden 
reformasjonen startet. Det vil bli flere 
arrangementer som markerer dette. 

Årets St. Hansstevne vil også være 
preget av dette jubileet. Lørdag 24.juni 
om kvelden vil vi, i samarbeid med 
kirkemusikkarbeidet i Stokke kirke, ha 
en konsert med foreløpig tittel: «Luther- 
salmer gjennom 500 år.»

I den forbindelse håper vi å få til 
et DELK prosjektkor som skal synge 
korarrangementer av Luther-salmer 
fra 1500-, 1600- ,1700- (Bach-koraller) 
og 1800-tallet. Vi håper også å få med 
arrangementer fra vår samtid. 

Prosjektkor satt sammen av sangere 
fra lokalmenighetene i DELK har fun-
gert godt tidligere, og denne oppgaven 
burde oppleves som svært interessant, 

og kanskje også litt utfordrende, håper 
vi i jubileumskomiteen.

I tillegg håper vi å få til en orkester-
gruppe, så habile strykere og blåsere vil 
vi gjerne også få kontakt med.

For at et slikt prosjektkor og -orkester 
kan fungere, er det nødvendig med noe 
notekunnskap, slik at en kan gjøre seg 
kjent med notematerialet og øve noe 
hjemme før de få øvelsene vi kan få til 
med alle sammen.

Opplegg og notemateriell vil vi 
komme tilbake til når vi har fått en 
viss oversikt over hvem som blir med. 
Finner du dette interessant, så ikke nøl 
med å kontakte undertegnede så snart 
som mulig. For sangerne er det ønske-
lig at dere oppgir hvilke stemme dere 
synger, og for de som spiller et instru-
ment, må vi vite hvilke instrument, og 

for messingblåsere også hvilke stem-
ming (Ess eller B instrument) instru-
mentet har.

Vanskelighetsgraden i stoffet vi skal 
arbeide med bør ikke skremme noen, 
men det kreves at en har noe erfaring 
med korsang og med samspill for in-
strumentalistene.

Bruk gjerne e-post til påmelding, men 
det er også mulig å ringe!

• E-post: alf.henrik.engen@gmail.com
• Telefon: 928 14 587

Alf Henrik Engen
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En spesialrapportør for menneskeret-
tighetssituasjonen, Ahmed Shaheed, 
har for ikke lenge siden presentert en 
rapport om landet som for tiden opp-
lever den høyeste kirkevekst i verden 

– nesten 20%. 

• Landet forbyr ved lov og straffeforføl-
ger mennesker som skifter tro.

• Domstolene praktiserer tortur, nedver-
digende behandling av fanger samt bruk 
av dødsstraff.

• Det utføres hemmelige, kollektive hen-
rettelser inne i fengsler. Dette forekom-
mer jevnlig og i alarmerende høyt antall. 
Ofte gjennomføres henrettelsene uten 
familiens og advokatens kjennskap eller 
tilstedeværelse.

• Målrettet vold og diskriminering mot 
minoritetsgrupper: bl.a. kurdere, sufi- 
og sunnimuslimer, baha’ier og kristne.

Landet er Iran
Iran har arrestert og tiltalt advokater 
for deres forsøk på å gi juridiske råd til 
personer i nød. F. eks. har advokaten 
til en dødsdømt pastor, Nadarkhani, 
blitt dømt til ni års fengsel. Høyesterett 
opprettholdt i en kjennelse dødsdom-
men for Nadarkhani. Den protestantiske 
pastoren er født av muslimske foreldre, 
men konverterte til kristendommen da 
han var 19 år gammel. I dommen står 
det at han vil bli henrettet ved hengning, 
med mindre han bestemmer seg for å 
gi avkall på sin kristne tro.  Pastoren vil 
ikke fornekte troen. 

I 2007 regner en at antall kristne i Iran 

var 100 000. I 2016 anslås tallet til mel-
lom 450 000 og 700 000. Millioner av ira-
nere er desillusjonerte. Mange spør etter 
Bibelen og kristen litteratur. Over en 
million kopier av Det nye testamentet er 
smuglet inn i landet. Det fortelles at 99% 
av iranere som tilbys en bibel, tar imot. 
Sat-7 og andre organisasjoner sender på 
TV kristen forkynnelse og undervisning. 
Antall husmenigheter vokser enormt og 
lever sitt liv ofte i hemmelighet. Hundre-
tusener, ikke minst mange unge, slutter 
seg til. Behov for kristen undervisning 
og lederskap er enormt.

Ahmed (navnet er fiktivt), 26, kom-
mer fra en politisk aktiv kurdisk familie 
i Iran. Familien bor i en leilighet i en 
vakker millionby omgitt av flotte fjell.  
Flere i hans slekt er myrdet av landets 
myndigheter. Da Ahmed var omkring 
13, kom faren hjem igjen etter 4 år i feng-
sel. Torturert og psykisk skadet. Hjem-
met ble snudd opp ned. Aram begynte 
å miste sin dypt elskede far. Da han 
dør noen år senere, rapporteres det fra 
begravelsen til myndighetene: De sang/
ba ikke fra koranen! Husransakelse. Mor 
arrestert. På Ahmeds PC finner myn-
dighetene ting som forteller om kristne 
kontakter og interesser.

Ahmed har da i hemmelighet i lengre 
tid vært sammen med andre unge menn 
i en husgruppe – der de har bedt og lest 
Bibelen. Ahmed bare må komme seg 
vekk, flykte. Han gjør det med veldig 
motstridende følelser i seg. Hva skjer 
med moren? 

For ett år siden kom han til Norge, 

som en av millioner som har forlatt alt 
for å berge livet i et annet land. Han 
lengter hjem og vet han kan ikke reise 
tilbake, vet ikke om han får bli i Norge. 
Enda mer lengter han etter å bli døpt. 
Gjennom DELK-evangelistene Hamideh 
Valand og Saied Solaty har han fått tros-
opplæring, før han er blitt flyttet til et 
mottak på Østlandet. På Ryenberget ble 
han døpt 1. søndag i advent og dermed 
lagt til menigheten. 

I Bergen er det mange iranere med 
lignende bakgrunn og krevende utfor-
dringer som er lagt til menigheten.

Den iranske kvinnen som delte sitt 
vitnesbyrd på DELKs sommerstevne 
på Gjennestad, er nå dømt til å forlate 
Norge. Hun har en grov og direkte 
drapstrussel mot seg fra sin egen bror 
fordi hun har forlatt islam. Hennes mor 
lar seg filme med en kniv i hånden for 
å fortelle hva som venter den «frafalne» 
datter om hun kommer hjem.  

Så nær er DELK-menigheter den kirke 
som vokser mest og som forfølges bru-
talt. Her trengs forbønn for medkristne 
både nært og fjernt. La oss også be for 
våre myndigheter som synes enten ikke 
å forstå eller overser hva forfølgelsen på 
grunn av kristen tro er. 

Ulf Asp, misjonssekretær

Hvordan og hvor i all verden 
vokser kirken sterkest?

Evin-fengselet:	I	Teheran	ligger	det	beryktede	Evin-fengselet,	hvor	det	
sitter	mange	politiske	fanger,	og	hvor	mange	kristne	også	har	sittet	
fengslet.	Blant	dem	en	kvinne	som	heter	Maryam.	Se	info	på	neste	
side. 
Foto: Wikimedia Commons

Youcef	Nadarkhani:	Iransk	pastor	som	ble	dømt	til	døden	for	å	ha	forlatt	
islam	for	få	år	siden.	Etter	en	lang	kamp	(inkludert	flere	appellaksjoner	fra	
Stefanusalliansen) ble han omsider løslatt av Høyesterett. Men senere har 
politiet	holdt	ham	under	nøye	overvåkning,	og	han	har	vært	arrestert	for	
kortere	perioder	flere	ganger	siden	løslatelsen.	Foto:	privat
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En Gud 
som bøyer 

seg ned
Av Øyvind Åsland, NLM

For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi 
nåde, at han for deres skyld ble fattig 
da han var rik, for at dere ved hans fat-
tigdom skulle bli rike. 2 Kor 8,9

En Gud som bøyer seg ned til mennes-
kene og selv blir sant menneske – det 
er en ganske fremmed tanke for alle 
religioner og filosofier. Derfor tenker 
mange, med god grunn, at juleevangeli-
et er et godt argument for at det kristne 
budskapet er sant. «Det som ikke kom 
opp i noe menneskes hjerte» (1 Kor 
2,9) er Guds visdom og hans plan for å 
berge alle mennesker. 

Mens de fleste religiøse forestillinger 
handler om hvordan menneskene skal 
oppføre seg for å oppnå frelse, fortel-
ler Bibelen at Gud selv gir oss det han 
krever. En Gud som velger å fornedre 
seg, lide og ta straffen som mennes-
kene skulle tatt, er faktisk så unik at 
det i seg selv taler for at budskapet er 
sant. Ingen vil finne på å si at det er et 
fullgodt sannhetsbevis, men sammen 
med mange andre gode argumenter gir 
det oss et godt holdepunkt for sannhets-
gehalten i julens budskap. Det kan være 
en viktig og god tanke å ta med seg inn 
i julen 2016. 

Jesus ble fattig for at vi skulle bli 
rike. Slik beskriver Paulus det herlige 
byttet som evangeliet tilbyr oss. Dette 
ble juleverset for meg i årene vi bodde 
i Kenya. Kanskje disse ordene gjorde så 
sterkt inntrykk fordi alle naboene våre 
etter norsk standard var svært fattige? 
Jesus sa selv «Revene har huler, og him-
melens fugler har reder, men Mennes-
kesønnen har ikke det han kan helle sitt 
hode til.» (Matt 8,20). Jesus ble virkelig 
fattig i ordets mest vanlige betydning. 
«Han tok en tjeners skikkelse på seg, da 
han kom i menneskers liknelse.» (Fil 

2,7). Han ble «prøvd i alt i likhet med 
oss, men uten synd» (Hebr 4,15). Det at 
Jesus ble menneske og så helt og fullt 
identifiserer seg med oss, gjør at alle 
mennesker i alle livssituasjoner og til 
alle tider kan vite at de har en Gud som 
kan ha medlidenhet og forståelse for 
deres situasjon. Det gjaldt også mine 
naboer i landsbyen ved Det Indiske 
Hav. Historien om Jesus gjorde dypt 
inntrykk.

Menneskenes dypeste fattigdom er 
likevel en annen enn den åpenbare. Den 
åndelige fattigdommen er at vi ikke 
kjenner Gud, og ikke ved egen vilje 
eller forstand kan kjenne Ham. Vi er 
av naturen Guds fiender (Rom 3,10-12). 
Det er denne fattigdommen salmistene 
erkjente (Salme 72,12), det er den som 
preger Laodikea-menigheten i Johannes 
Åpenbaring 3, og det er denne fattig-
dommen Jesus refererer til i Bergpreke-
nen. Det er denne fattigdommen Jesus 
kom til jorden for å berge oss ut av. Han 
opplevde ikke bare enkle og fattige kår. 
Han gikk til slutt inn i den dypeste nød 
og fattigdom da han «fornedret seg selv 
til døden – ja døden på korset.» (Fil 2,8). 
Der ble han forlatt av sin egen Far, og 
ropte ut sin nød. Det var nødvendig at 
Jesus gikk veien fra krybben til korset. 
Han fikk navnet Immanuel: Med oss 
er Gud. Han ble forlatt av Gud for at vi 
aldri skulle bli det – han ble fattig for at 
vi skulle bli rike. Han kjøpte oss til Gud.
 
 Å, kom, jeg opp vil lukke  
     mitt hjerte og mitt sinn 
 og full av lengsel sukke:  
     Kom Jesus dog herinn!
 Det er ei fremmed bolig, 
     du har den selv jo kjøpt,
 så skal du blive trolig 
     her i mitt hjerte svøpt.

er	en	27	år	gammel	kvinne	som	 
forlot Iran med familien da hun var 
12.	Jobber	nå	som	programleder	i	 
den	kristne	tv-kanalen	SAT7-PARS	
som sender kristne programmer via 
satellitt	(fra	Kypros)	og	inn	i	Iran.	
Svært	mange	seere,	blant	dem	man-
ge	muslimer.	Nikoo	var	nylig	i	Norge,	
deltok	på	gudstjenester	og	møter	og	
under fakkeltogene for de forfulgte - 
både	i	Oslo	og	i	Sarpsborg.	
Foto:	SAT7-PARS

er	en	38	år	gammel	kristen	kvinne	
som sitter fengslet i Evin-fengselet i 
Teheran.	Hun	kjemper	en	tøff	kamp	
for	å	overleve,	både	fysisk	og	psykisk.	
Det	er	tredje	året	Maryam	er	fengslet,	
og	kroppen	tåler	ikke	fengselsbehand-
lingen lenger. Maryam er musikklærer 
for	barn,	vokste	opp	i	en	muslimsk	
familie,	men	hennes	valg	om	å	bli	
kristen	har	fått	store	konsekvenser.	
Stefanusalliansen har nylig hatt en 
appellaksjon for Maryam. 
Foto:	Middle	East	Concern.

Nikoo Ordodary Maryam Naghash Zargaran
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Det er få som vil hevde at dess flere 
lover vi finner, dess færre tegn får vi 
på en lovgiver. Tilsvarende kjenner 
jeg ingen kristne som ser en motset-
ning mellom å være skapt av Gud og 
barn av sine foreldre. 

Det er ingen prinsipiell grunn til at 
kristne skal gå i kamp mot naturviten-
skapen. Men hva med praksis? Har 
ikke Kirken kjempet mot vitenskapen i 
frykt for å bli avslørt av ny kunnskap? 

Mange påstander om dette handler 
om myter. Fortsatt kan vi høre at Kir-
ken hevdet jorden var flat, forbød dis-
seksjoner og bannlyste Halleys komet. 
Kristne fryktet kunnskap så mye at de 
ødela det meste av antikkens lærdom 
ved å brenne det store biblioteket i 
Alexandria. 

Men det kan da ikke være en myte at 
Darwin sjokkerte med Artenes opprin-
nelse i 1859, ved å vise at verden ikke 
var skapt på seks dager? At Gud kan 
skape og styre verden gjennom naturlo-
ver, kan kun være et teologisk tjuv-

tricks for å redde ansikt etter Darwin? 
Nei, slett ikke. Mens vi ofte hører at 

vitenskap har gjort gudstro til et umu-
lig prosjekt, har gudstro bidratt til at 
vitenskap er et mulig prosjekt. Et avgjø-
rende gjennombrudd kom da antikkens 
filosofer ikke lenger så for seg guder 
som styrte naturen etter innfallsmeto-
den, men tenkte seg logisk frem til én 
Gud som styrte etter lover. Å finne ut 
av disse ble etter hvert å ære Gud, en 
religiøs plikt. Dess flere lover man fant, 
dess mer vitnet de om Gud.

Derfor kunne Augustin rundt år 400 
i Den bokstavelige betydningen av 
Første Mosebok argumentere for at 
Gud hadde gitt naturen kausal kraft til 
å bære frem «alle slags levende skap-
ninger». Det var en underlig tanke at vi-
tenskap konkurrerte med gudstro. For 
Augustin var «naturen hva Gud gjorde». 
Ikke fordi Gud var hva naturen gjorde, 
men fordi han hadde lagt lovmessig-
heter inn i den.

På 1200-tallet understrekte Albertus 

Magnus at naturstudier ikke hand-
let om å se etter mirakler, men om å 
«spørre hva naturen med dens ibo-
ende årsaker kan få til å skje naturlig». 
Vitenskapen ga ikke Gud mindre plass. 
Tvert i mot bekreftet den eksistensen av 
naturlover og dermed av Gud.  

Men kan Gud virkelig skape ved evo-
lusjon? Det må da være en ny tanke? 
Ser vi igjen på Augustin, oppdager vi at 
han ikke tok skapelse på «seks dager» 
bokstavelig. Begrunnelsen var enkel: 
En allmektig Gud burde ikke trenge så 
lang tid. 

Augustin tenkte dermed at Gud had-
de skapt alt på en gang, som potensiale 
som utviklet seg gjennom historien, på 
linje med frø. Også Thomas Aquinas, 
holdt seg til denne tanken: 

På den dagen Gud skapte himmelen 
og jorden, skapte han også alle planter 
på marken, ikke fullt ferdig, men før de 
hadde “grodd fram”, altså potensielt.

For William av Conches på 1100-tal-
let var naturkreftene Guds gjerning. 

Det er ikke uvanlig å høre at vi ikke trenger Gud, hvis vi i stedet kan forklare 
med naturlover. Enten er vi skapt av Gud, eller så er vi blitt til ved evolusjon. 
Men logikken kunne avgjort vært bedre. ravaas

Kristen tro 
og vitenskap 

- duett 
 eller 

 duell?
Av Bjørn Are Davidsen
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Mens mirakler skjedde når Gud grep 
direkte inn («primærårsaker»), handlet 
Gud normalt gjennom lovene i naturen 
(«sekundærårsaker»).

Jeg tar ikke noe bort fra Gud, alt som 
er i verden er skapt av Gud, bortsett fra 
ondskap, men han skapte andre ting 
ved naturprosessene som et gudomme-
lig verktøy.

Også William understrekte at deler 
av Første Mosebok måtte forstås sym-
bolsk. Himmelen og jorden ble til ved 
naturkreftene Gud hadde skapt. Varme 
førte til at livet vokste frem og utviklet 
seg fra enkle tidlige former. Mennesket 
vokste frem på samme måte, og det 
kunne også andre menneskearter gjøre 
ved naturlige prosesser som var like 
dem vi ser nå.

Men bygger ikke vitenskapen på 
såkalt metodisk naturalisme, altså 
forutsetter kun naturlige forklaringer, 
slik at den opplagt er ateistisk? Nei, 
tror jeg Gud skaper og opprettholder 
naturlovene, kan jeg like gjerne snakke 
om metodisk teisme. Fremfor å frykte 
vitenskapelige funn, bør ingen være 
mer opptatt av å drive vitenskap enn 
gudstroende.

Darwin skapte lite panikk i 1859. Slik 
John van Wyhe understreker i BBC 
History Magazine 1/2009, førte utgivel-
sen av Artenes opprinnelse ikke til «et 
stort ramaskrik og et historisk slagsmål 
mellom vitenskap og religion». Fos-
siler og lange geologiske perioder var 
akseptert lenge før. «Informerte som 
skrev om religion og vitenskap hadde 
i mange tiår godtatt at mye av Det 
gamle testamentet, og Første Mosebok i 
særdeleshet, måtte leses metaforisk».

Samtidig var det skjedd en endring 
som fortsatt farger manges tanker. 
Siden noen kristne hadde begynt å 
argumentere for Guds eksistens ut 
fra uforklarlige ting i naturen, trodde 
stadig flere at naturlige forklaringer 
utelukket Gud. 

Likevel handlet debatten på 1800-tal-
let mindre om vitenskap enn verdier. 
Darwins geologilærer Sedwick var 
bekymret for at evolusjonslæren ville 
svekke kampen mot slaveriet. Mennes-
keverdet kan synke lavere «enn noen 
gang i historien». Selv om sosialdarwi-
nisme, rasehygiene og nazisme tilhører 
en noe senere tid, fryktet han tidlig hva 
som kunne komme.

Evolusjonslæren fikk likevel støtte 
fra mange prester, også i USA, in-
kludert tidlige fundamentalister som 
Warfield. Mens kritikerne i stor grad 

var ikke-kristne forskere som Agazzis 
og Virchow. I Norge kom debatten for 
alvor med teologiprofessor J.C. Heuch 
på 1880-tallet. Interessant nok henviser 
han bare kort til kritikere som Virchow 
og angriper mer en ”materialistisk” 
vitenskap som ikke er åpen for undere. 
Mens professor Fredrik Petersen argu-
menterte for at det ikke var en motset-
ning mellom vitenskap og religion, 
bare man undersøkte begge deler nøye. 

Polariseringen tilhører i større grad 
tidlig 1900-tall da radikale kommunis-
ter hevdet at vitenskapen motbeviste 
kristendommen. Likevel var det ikke 
vanskelig for Ole Hallesby å akseptere 
at Gud hadde skapt ved evolusjon, selv 
om han mente vi var tilført noe ekstra 
som «skapt i Guds bilde».

Men er vi ikke det, da? Og hvordan 
kan det gå sammen med evolusjon? 

Kristne tenker ulikt her. Gud kan ha 
gjort noe helt spesielt på et tidspunkt 
i historien. Han kan ha finjustert noe 
biologisk eller pustet inn en sjel i et 
enkeltmenneske eller en gruppe, selv 
om det ikke skulle finnes spor i fos-
silmaterialet og sjel i Første Mosebok 
betyr det samme som liv. Eller kanskje 
er poenget vår oppgave, vår funksjon 
og våre evner, siden himmelens og 
jordens skaper ikke ligner oss biologisk.  
Vi skal representere Gud i skaperverket, 
forvalte det til det alles beste og Guds 
ære. I den forstand er vi skapt i Guds 
bilde fordi vi har utviklet egenskapene 
som trengs. På samme måte som Abra-
ham og Moses ble utvalgt fra sine folk 
i tidens fylde, kan Adam og Eva være 
det. Noe som løser utfordringen med 
hvordan Kain fant seg en kone.

Hva så med jordens alder? Bibelens 
skapelse på seks dager for noen tusener 
år siden bryter da med evolusjonens 
milliarder? Ja, og det er ingen ny obser-
vasjon. Og det er heller ikke noe nytt 
å lese noen avsnitt i Bibelen symbolsk 
eller metaforisk. 

For kirkefedre som Augustin var 
det rart om en allmektig Gud trengte 
så lang tid som seks dager. Det passet 
bedre at alt var skapt på én gang, med 
potensiale til å utvikle seg over tid, 
uten at han dermed foregrep Darwin 
eller mente jorden måtte være svært 
gammel. Tidlig på 1800-tallet introdu-
serte Thomas Chalmers, senere biskop 
i den skotske frikirken, tanken om et 
skille mellom de to første versene i 
Første Mosebok. Siden det var rart at 
Gud skapte noe som var øde og tomt, 
måtte mye være skjedd over lang tid 

før vers 2. 
For andre representerer skapelsens 

dager seks lange tidsperioder som man 
kan tolke inn i evolusjonens rekkefølge, 
i lys av at én dag for en evig Gud er 
som «tusen år». Eller det handler om 
en litterær struktur, der jorden gikk fra 
å være formløs og tom til formet og fylt.  
De første dagene former Gud skaper-
verket, de tre siste fyller han det. Det 
som skjedde på dag 1 (skapelsen av 
lyset) får sitt motsvar på dag 4 (plasse-
ringen av lysene), det som formes dag 
2 (vannet og hvelvingen) fylles dag 5 
(svømmende og flygende vesener), og 
tilsvarende passer dag 3 (land) til dag 6 
(planter og landdyr). 

Som flere tekster i Første Mosebok 
kan denne et stykke på vei også leses 
som et oppgjør med nabokulturene. 
Målet er å formidle at naturen ikke er 
styrt av et stort gudegalleri etter inn-
fallsmetoden, men av den ene, allmek-
tige Gud. Vi er ikke slaver av astrolo-
gien, viljeløst styrt av guder i stjerner 
og planeter. Tvert i mot er disse satt 
på himmelen for å vise oss hvilken 
dag det er. Det er heller stjernene enn 
skapelsesberetningene Gud vil vi skal 
lese med klokke og kalender.

Når det er flere til dels utfyllende 
måter å forstå teksten på, trenger ikke 
kristne frykte at vitenskapen får troen 
til å velte. Det betyr ikke at evolusjons-
læren er hevet over kritikk. Men det 
kan være en uklok strategi å prøve å 
bevise Gud ved å avvise evolusjon. 
Ungdom får et vanskelig valg – enten 
evolusjon eller kristen tro. Fokus blir 
fortere fotnoter i biokjemi enn Jesu 
oppstandelse. Det forsterker myter om 
kristne i evig kamp med vitenskapen, 
og at naturlover erstatter Gud. 

Min erfaring er at det er bedre å 
snakke om duett enn duell. 

Bjørn Are Davidsen 
er en norsk skribent og forfat-
ter. Han er sivilingeniør fra NTH  
med tilleggsstudier i pedago-
gikk og sosialantropologi. Han 
jobber i Telenor med produkt-
utvikling.
Davidsen har i mange år holdt 
foredrag om tro og vitenskap, 
religionsfilosofi, fantastisk 
litteratur og falsk vitenskap i 
spekteret kultarkeologi, kryp-
tozoologi og konspirasjonsteo-
rier. Kilde: Wikipedia
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Gir nye menigheter 
nye kristne? 
Eller flytter vi 
bare på folk?
Av Jarleif Gaustad, 
Fellesskapsutvikler i NLM

I sommer hadde jeg gleden av å delta 
på et seminar på DELKs sommerstev-
ne. Jeg fikk utfordringen i å si noe 
om ”Gir nye menigheter nye kristne, 
eller flytter vi bare på folk?” Det er et 
relevant og et svært viktig spørsmål.  

For å ta innvendingen først. En del 
har den erfaring fra menighetsplan-
ting at det var mye entusiasme i 
starten. I menigheten de kom fra var 
det kanskje begeistring for ideen før 
gruppa ble sendt. Man hadde forvent-
ning til dette nye. Andre har opplevd 
at en lengre konflikt til slutt resulterte 
i en splittelse. Tilbake satt en avma-
gret menighet som slet med å finne 
seg selv igjen, og med spørsmålet – 
hva var det som skjedde?

I den nye menigheten varte entusi-
asmen en stund før det hele kollapset. 
De mest hengivende fortsatte i en 
bibelgruppe en tid. Er det erfaringen, 
er det forståelig at skepsisen er stor. 

Før jeg sier noe mer om dette vil 
jeg at vi ser på det første spørsmålet. 
Vinner vi nye troende gjennom nye 
menigheter? Da vil jeg stille et annet 
grunnleggende spørsmål. Vinner vi 
nye mennesker i Norge i dag? Det er 
et nødvendig spørsmål å stille. Gan-
ske enkelt fordi det er oppdraget Jesus 
gav oss. Gå derfor ut, døp dem og lær 
dem. Denne befalingen er ikke oppe 
til diskusjon. Det vi derimot bør dis-

kutere, drøfte, reflektere over, og som 
vi bør be og samtale over, er hvordan 
vi skal gjøre det. 

En amerikansk undersøkelse jeg fikk 
referert viser at kun 20% av menighe-
tene i USA vokser. Av disse er det kun 
1% som vokser på grunn av omven-
delse og nye troende. Jeg tror at den 
norske virkeligheten ikke er langt fra 
den amerikanske. Norge trenger en 
kristen kirke som når ut til sine na-
boer, byggefelt, tettsteder, bygder og 
byer med evangeliet om Jesus Kristus. 
Han som gir oss håp for livet nå og for 
evigheten. I dag lever veldig mange 
nordmenn i den forståelse at dersom 
det finnes en gud, og dersom det er 
noe etter dette livet, så vil nok ikke 
den guden kreve noe mer enn at vi er 
gjennomsnittlig greie. Bibelen lærer 
oss at det ikke er slik.  

I den lille bibel og i verset som 
følger leser vi at Guds hensikt var å 
redde oss mennesker. Det håpet skal 
vi frimodig få dele. Vårt håp er at Gud 
skal skape alle ting på nytt på den nye 
jord, der alt skal være godt.  
I Åp. 21,3-4 står det:

«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.     
Han skal tørke bort hver tåre fra  

deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»

Det er målet vi arbeider og strever 
for. Å gi dette håpet videre, fordi vi 
ønsker at flest mulig skal oppleve 
dette. Da må de tro på han som gjør 
alle ting nye. 

Vi oppnår svært lite dersom menig-
hetsplanting blir kun et nytt fellesskap 
med et nytt utrykk. En ny menighet 
der vi i realiteten kun flytter folk fra 
mer eller mindre fungerende menig-
heter. Erfaring fra Alpha-kursene er 
at de som kommer fra en ikke-kristen 
bakgrunn, har store problemer med 
å tilpasse seg menigheten når kurset 
er over. De liker Alpha-kurset og 
fellesskapet der, men forstår ikke 
hvorfor man plutselig skal sitte og 
se hverandre i nakken. Det er ikke 
det fellesskapet de opplevde rundt 
måltidet. De lurer på hvor det ble av 
den sosiale sammenkomsten, samta-
len om bibelteksten og bønnefelles-
skapet. Når ikke menigheten klarer 
å komme disse i møte, kan det være 
mer hensiktsmessig å etablere et nytt 
fellesskap. Enten i tilknytning til me-
nigheten eller som en ny menighet. 

Det er likevel ikke alle som tiltrek-
kes av det nære fellesskapet. De 
ønsker å være mer anonyme. Komme 



,
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Etter en periode uten å være eldste, 
og 16 år som eldste før det, starter 
Ole Døvik nå en ny eldsteperiode 
i Nordre Vestfold menighet. Som i 
skrivende stund snart heter Bjer-
kely menighet.

– Menigheten ville helst ha med 
yngre krefter i eldsterådet, men blant 
annet på grunn av tidsbruk trakk de 
aktuelle kandidatene seg, sier Ole. 
DELK og menigheten i Døvik har 
alltid vært en integrert del av Oles 
liv, og siden Torgeir Døvik nå sluttet 
som eldste, var det fristende for Ole  
å ta en ny periode.

– Det er inspirerende med et nytt 
menighetssenter, og det er både 
viktig for meg og ønskelig å være 
en del av og med på den spennen-
de utviklingen, sier han. – Det er 
viktig for oss å være et relevant 
friskole- og frikirke-tilbud i Nordre 
Vestfold. Samtidig er det viktig å 
jobbe sammen med andre  organi-
sasjoner og kirker, og skape en god 
dialog med og ha et godt forhold til 
bygdesamfunnet.

Vi brukte mye tid på å finne et 
egnet sted til ny skole og kirke, og 
vurderte en rekke alternativer plasse-
ringer. At valget til slutt falt på Døvik 
er vi godt fornøyd med når vi nå ser 
hvordan det hele blir.

Lokaliseringen ved gamle E18 og 
nærhet til ny E18 og ny jernbanesta-
sjon er viktig. Her blir det bolig- og 
næringsutvikling i fremtiden.

Deler av de nye lokalene i Bjerkely 
menighetssenter planlegger menig-
heten å leie ut til andre i bygda – 
gjerne til arrangementer med musikk, 
sang, foreningsmøter, selskaper og 
feiringer m.m. Når det gjelder Bjer-
kely skole ønsker ikke menigheten 
at den skal være en konkurrent til 
den offentlige skolen, men et kristent 
friskoletilbud for Nordre Vestfold.

Ole brenner for at mennesker må 
bli bevisst sine nådegaver og ta dem i 
bruk, og under den omfattende byg-
geprosessen som pågår er det mange 
som har gjort akkurat det. 

Selv om kirken ble tatt i bruk 
27. november, er det mye igjen før 
Bjerkely skole kan ta i bruk i 2. etasje 
og  deler av 3. etasje. – Etter planen 
skal de flytte inn til skolestart neste 
år, sier Ole. – Men dersom lokalene 
ikke blir ferdige, har vi mulighet for 
å bruke de gamle lokalene en stund 
til. I resten av 3. etasje håper vi at 
DELKs hovedkontor etter hvert skal 
flytte inn.

Ole er opptatt av at møtene i 
Bjerkely menighet blir et ansvar som 
medlemmene må være med på ved 
å formidle liv, lære, lovsang og tilbe-
delse. – I tillegg til Bibelen og ordets 
forkynnelse er det viktig å få fram 
vitnesbyrd-delen og engasjementet 
i møtene. På møtene er at det alltid 
åpent for vitnesbyrd og bønneønsker. 

– Det er viktig å dele fra livet, sier 
Ole til slutt.
Tekst og foto: TFR

til gudstjeneste for å delta i liturgien. 
Men de er ikke klar for noe mer på det 
tidspunktet. De kan gjerne ha gått i 
menigheten tidligere. Av ulike grun-
ner kom de på avstand. Så har tiden 
gått og ting skjedd som gjør at de 
søker tilbake. 

Jeg er overbevist om av vi trenger 
både nye og gamle menigheter. De 
kan spille en litt ulik rolle. Det hele 
handler om at vi har ett oppdrag på 
befaling fra Jesus. Et oppdrag vi tren-
ger hverandre til. Etablerte menighe-
ter har ofte vanskeligere med å finne 
nye måter å jobbe på. Her erfarer vi 
at nye menigheter ofte går foran og 
viser vei når det gjelder å nå ut til nye 
mennesker. I den anglikanske kirke 
har de noe som kalles ”Fresh expres-
sion”. Det er ulike typer møtepunkt 
der kirken kommer ut i nabolaget. Der 
kirken (kirkens medlemmer) kommer 
ut til folket. Ikke motsatt. 

Er det noe ved dette som stopper 
deg opp? Dersom Gud taler til deg 
om å nå ut til nye mennesker, vil jeg 
oppfordre deg til å be over dette. Be 
Gud lede deg de neste stegene. Be om 
at Gud gi deg en forståelse, et bilde av 
det han kaller deg til. 

Gir du Gud denne muligheten i livet 
ditt, kan jeg love deg at du vil oppleve 
spennende ting. Ting du ikke trodde 
var mulig. 

Foto: NLM 

Ole Døvik «ny» eldste 
i Bjerkely menighet

– Vi måtte ha 
en Døvik med 
i eldsterådet!

Ole	Døvik	ved	det	uferdige	alterpartiet	i	nye	Bjerkely	kirke.	Han	holder	hånden	på	granitt-
steinen	som	er	formet	som	en	åpen	bok	-	Bibelen.

DELK-Østfold	
søker diakon
Østfold	menighet	av	Det	evangelisk-
lutherske kirkesamfunn oppretter 
ny stilling som diakon i 20 prosent. 
Arbeidet	vil	i	stor	grad	være	knyttet	til	
besøkstjeneste og fremme av barne og 
ungdomsarbeid.
Lønn	og	arbeidsvilkår	etter	avtale.	 
For	fullstendig	utlysningstekst,	se	
www.ostfoldmenighet.delk.no
Mer info: prest Boe Johannes Herman-
sen,	e-post	boe.johannes.herman-
sen@delk.no eller telefon 996 22 822. 
Søknad med CV sendes Østfold menig-
het	av	DELK,	v/Boe	Johannes	Herman-
sen,	på	e-post	eller	post:	Hovlandgata	
2,	1640	Råde.
Søknadsfrist: 5. januar 2017.
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Gudstjenester og søndagsmøter 1. og 2. kvartal 2017
Dato Søndag Prekentekst Oslo Nore N. Vestf. Tønsberg Horten Sandefj. Telemark Dalane Sotra Bergen Østfold Kr.sand Dato

24.12.2016 Julaften Luk 2,1-20 UA 15.00 2 MA  15.00 2 JEA 15.00 2 ER 15.00 Sk: JeBj 14.00 2/P: JeBj 15.30 2 14.30 JaBy 24.12.2016

25.12.2016 1. juledag Joh 1,1-14 KHE 12.00 1 JEA 1 MA 1 RE n 1 UA n 3 JeBj 1 OE 1 JaBy n RA/BJH n ER n 1 25.12.2016

26.12.2016 2. juledag Matt 2,16-23 MA 1 11.00 JeBj 1 BJH n 26.12.2016

28.12.2016 4. juledag KHE 19.00 28.12.2016

01.01.2017 1. nyttårsdag Luk 2,21 JeBj n 12.00 5 17.00 11.00 ER n 4 BA n 2 11.00 JMS BJH n 18.00 01.01.2017

08.01.2017 Kristi åpenbaringsdag Matt 2,1–12 11.00 MA n 7 JeBj n 3 11.00 11.00 11.00 JaBy n2 RA n 08.01.2017

15.01.2017 2. søndag i åpenbaringstiden Matt 3,13–17 KHE/UA n 1 11.00 11.00 11.00 ER n 3 11.00, BA 1 17.00 Sa JaBy 11.00 OEng n 3 15.01.2017

22.01.2017 3. søndag i åpenbaringstiden Joh 2,1–11 11.00 MA 7 BA  2 ER n 2 11.00 JeBj n 3 11.00 JMS UA n 22.01.2017

29.01.2017 4. søndag i åpenbaringstiden Luk 18,35–43 KHE n 7 11.00 11.00 11.00 11.00 OEng n 2 BJH n 11.00 29.01.2017

05.02.2017 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1–12 11.00 MA n 17.00 * RE 4 11.00 ER n 3 11.00 JaBy BJH n 05.02.2017

12.02.2017 Såmannssøndag Luk 8,4–15 UA n 2 MA n 2 11.00 18.30 11.00 BA n 2 JaBy n3 BJH OEng n 2 12.02.2017

19.02.2017 Kristi forklarelsesdag Matt 17,1–9 11.00 11.00 11.00 ER n 6 11.00 JeBj n 1 JMS 11.00 19.02.2017

26.02.2017 Fastelavnssøndag Joh 17,20–26 KHE n 7 11.00 OEng 5 11.00 BA 1 JaBy BJH n 11.00 26.02.2017

05.03.2017 1. søndag i fastetiden Matt 4,1–11 11.00 UA 1 11.00 ER n 1 BA n 3 11.00 OEng  2 JaBY BJH n 05.03.2017

12.03.2017 2. søndag i fastetiden Matt 15,21–28 UA sn 3 11.00 MA n 3 11.00 11.00 11.00 BA n 7 BA BJH n JaBy sn 1 12.03.2017

19.03.2017 3. søndag i fastetiden Luk 11,14–28 11.00 MA n 7 11.00 KHE n 4 ER n 3 JeBj 3 OEng n 3 JMS 11.00 19.03.2017

26.03.2017 Maria budskapsdag Luk 1,26–38 KHE 6 MA 11.00 11.00 11.00 11.00 JMS n 7, JeBj n 17.00 Sa JaBy n 11.00 26.03.2017

02.04.2017 4. søndag i fastetiden Joh 11,45–53 BA n 2 ER 7 JEA 3 MA n 7 11.00 11.00 OEng 2 JaBy BJH n 02.04.2017

09.04.2017 Palmesøndag Joh 12,12–24 11.00 11.00 11.00 X 11.00 JaBy sn1 RA n X OEng n 3 09.04.2017

13.04.2017 Skjærtorsdag Matt 26,17–30 UA n 17.00 MA n JEA n 18.00 ER n 17.00 ER n 3 BA n 2 OEng n 3 JMS RA sn 13.04.2017

14.04.2017 Langfredag Luk 22,39–23,46 11.00 11.00 11.00 08:30 11.00 JaBy RA OEng n 3 14.04.2017

16.04.2017 Påskedag Luk 24,1–9 KHE 12.00 1 MA n 1 HN 1 JEA 1 ER 1 JeBj 1 OEng 1 18.00 JaBy UA n OEng n 1  16.04.2017

17.04.2017 2. Påskedag Luk 24,13–35 11.00 ER n 1 11.00 RA n 17.04.2017

23.04.2017 2. søndag i påsketiden Joh 21,1–14 11.00 11.00 11.00 11.00 RE 2, JeBj n 2 17.00 Sa 11.00 11.00 23.04.2017

30.04.2017 3. søndag i påsketiden Joh 10,11–18 KHE n JEA n 7 MA n 6 11.00 11.00 11.00 OEng n 2 JMS BJH n 30.04.2017

07.05.2017 4. søndag i påsketiden Joh 16,16–22 11.00 MA/JEA 7 11.00 BJH 4 ER konf JeBj 3 JaBy RA n KHE n 3 07.05.2017

14.05.2017 5. søndag i påsketiden Joh 15,1–8 JeBj n 12.00 7 BA 11.00 JEA/MA konf 11.00 11.00 OEng 3 JMS n2 JMS ER n 14.05.2017

17.05.2017 Grunnlovsdagen Luk 1,50–53 14.00 JEA 4 MA 10.00 11.00 17.05.2017

21.05.2017 6. søndag i påsketiden Luk 18,1–8 11.00 11.00 11.00 BA n 2 KHE n 3 JeBj konf UA n 2 BJH n 11.00 21.05.2017

25.05.2017 Kristi himmelfartsdag Mark 16,19–20 UA n MA n 7 BJH 7 11.00 11.00 JaBy 11.00 OEng n 3 25.05.2017

28.05.2017 Søndag før pinse Joh 15,26–27 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00, BA n 1 17.00 Sa JaBy JEA n 28.05.2017

04.06.2017 Pinsedag Joh 20,19–23 UA n 17.00 1 MA 1 JEA n 1 ER n 1 ER n 1  17.00 JeBj n 1 OEng 1 JMS BJH n OEng n 1 18.00 04.06.2017

05.06.2017 2. pinsedag Joh 20,19–23 MA 1 11.00 11.00 BJH n 05.06.2017

11.06.2017 Treenighetssøndag Matt 28,16–20 11.00 11.00 JeBj n 7 11.00 BA  7 MA n1 MA 11.00 11.06.2017

18.06.2017 2. søndag i treenighetstiden Matt 3,11–12 KHE n 7 MA n 7 JEA 2 11.00 ER n 3 11.00 OEng n 3 JaBy BJH n 18.06.2017

25.06.2017 3. søndag i treenighetstiden Luk 14,15–24 ST.HANS STEVNE 25.06.2017

* Fellesmøte med * Møtene holdes på Hauges

barnefamilier (Normisjonshuset)

som særlig * P = Porsgrunn

Møtelisten

*Fellesmøte 
med barne-
familier som 
særskilt 
målgruppe.
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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.

Initialer	/	navn:
AM   
Arild	Minnesjord
BA
Bertil	Andersson
BJH 
Boe Johannes Hermansen
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 
UA  
Ulf	Asp			

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 Oslo Nore N. Vestf. Tønsberg Horten Sandefj. Telemark Dalane Sotra Bergen Østfold Kr.sand Dato

24.12.2016 Julaften Luk 2,1-20 UA 15.00 2 MA  15.00 2 JEA 15.00 2 ER 15.00 Sk: JeBj 14.00 2/P: JeBj 15.30 2 14.30 JaBy 24.12.2016

25.12.2016 1. juledag Joh 1,1-14 KHE 12.00 1 JEA 1 MA 1 RE n 1 UA n 3 JeBj 1 OE 1 JaBy n RA/BJH n ER n 1 25.12.2016

26.12.2016 2. juledag Matt 2,16-23 MA 1 11.00 JeBj 1 BJH n 26.12.2016

28.12.2016 4. juledag KHE 19.00 28.12.2016

01.01.2017 1. nyttårsdag Luk 2,21 JeBj n 12.00 5 17.00 11.00 ER n 4 BA n 2 11.00 JMS BJH n 18.00 01.01.2017

08.01.2017 Kristi åpenbaringsdag Matt 2,1–12 11.00 MA n 7 JeBj n 3 11.00 11.00 11.00 JaBy n2 RA n 08.01.2017

15.01.2017 2. søndag i åpenbaringstiden Matt 3,13–17 KHE/UA n 1 11.00 11.00 11.00 ER n 3 11.00, BA 1 17.00 Sa JaBy 11.00 OEng n 3 15.01.2017

22.01.2017 3. søndag i åpenbaringstiden Joh 2,1–11 11.00 MA 7 BA  2 ER n 2 11.00 JeBj n 3 11.00 JMS UA n 22.01.2017

29.01.2017 4. søndag i åpenbaringstiden Luk 18,35–43 KHE n 7 11.00 11.00 11.00 11.00 OEng n 2 BJH n 11.00 29.01.2017

05.02.2017 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1–12 11.00 MA n 17.00 * RE 4 11.00 ER n 3 11.00 JaBy BJH n 05.02.2017

12.02.2017 Såmannssøndag Luk 8,4–15 UA n 2 MA n 2 11.00 18.30 11.00 BA n 2 JaBy n3 BJH OEng n 2 12.02.2017

19.02.2017 Kristi forklarelsesdag Matt 17,1–9 11.00 11.00 11.00 ER n 6 11.00 JeBj n 1 JMS 11.00 19.02.2017

26.02.2017 Fastelavnssøndag Joh 17,20–26 KHE n 7 11.00 OEng 5 11.00 BA 1 JaBy BJH n 11.00 26.02.2017

05.03.2017 1. søndag i fastetiden Matt 4,1–11 11.00 UA 1 11.00 ER n 1 BA n 3 11.00 OEng  2 JaBY BJH n 05.03.2017

12.03.2017 2. søndag i fastetiden Matt 15,21–28 UA sn 3 11.00 MA n 3 11.00 11.00 11.00 BA n 7 BA BJH n JaBy sn 1 12.03.2017

19.03.2017 3. søndag i fastetiden Luk 11,14–28 11.00 MA n 7 11.00 KHE n 4 ER n 3 JeBj 3 OEng n 3 JMS 11.00 19.03.2017

26.03.2017 Maria budskapsdag Luk 1,26–38 KHE 6 MA 11.00 11.00 11.00 11.00 JMS n 7, JeBj n 17.00 Sa JaBy n 11.00 26.03.2017

02.04.2017 4. søndag i fastetiden Joh 11,45–53 BA n 2 ER 7 JEA 3 MA n 7 11.00 11.00 OEng 2 JaBy BJH n 02.04.2017

09.04.2017 Palmesøndag Joh 12,12–24 11.00 11.00 11.00 X 11.00 JaBy sn1 RA n X OEng n 3 09.04.2017

13.04.2017 Skjærtorsdag Matt 26,17–30 UA n 17.00 MA n JEA n 18.00 ER n 17.00 ER n 3 BA n 2 OEng n 3 JMS RA sn 13.04.2017

14.04.2017 Langfredag Luk 22,39–23,46 11.00 11.00 11.00 08:30 11.00 JaBy RA OEng n 3 14.04.2017

16.04.2017 Påskedag Luk 24,1–9 KHE 12.00 1 MA n 1 HN 1 JEA 1 ER 1 JeBj 1 OEng 1 18.00 JaBy UA n OEng n 1  16.04.2017

17.04.2017 2. Påskedag Luk 24,13–35 11.00 ER n 1 11.00 RA n 17.04.2017

23.04.2017 2. søndag i påsketiden Joh 21,1–14 11.00 11.00 11.00 11.00 RE 2, JeBj n 2 17.00 Sa 11.00 11.00 23.04.2017

30.04.2017 3. søndag i påsketiden Joh 10,11–18 KHE n JEA n 7 MA n 6 11.00 11.00 11.00 OEng n 2 JMS BJH n 30.04.2017

07.05.2017 4. søndag i påsketiden Joh 16,16–22 11.00 MA/JEA 7 11.00 BJH 4 ER konf JeBj 3 JaBy RA n KHE n 3 07.05.2017

14.05.2017 5. søndag i påsketiden Joh 15,1–8 JeBj n 12.00 7 BA 11.00 JEA/MA konf 11.00 11.00 OEng 3 JMS n2 JMS ER n 14.05.2017

17.05.2017 Grunnlovsdagen Luk 1,50–53 14.00 JEA 4 MA 10.00 11.00 17.05.2017

21.05.2017 6. søndag i påsketiden Luk 18,1–8 11.00 11.00 11.00 BA n 2 KHE n 3 JeBj konf UA n 2 BJH n 11.00 21.05.2017

25.05.2017 Kristi himmelfartsdag Mark 16,19–20 UA n MA n 7 BJH 7 11.00 11.00 JaBy 11.00 OEng n 3 25.05.2017

28.05.2017 Søndag før pinse Joh 15,26–27 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00, BA n 1 17.00 Sa JaBy JEA n 28.05.2017

04.06.2017 Pinsedag Joh 20,19–23 UA n 17.00 1 MA 1 JEA n 1 ER n 1 ER n 1  17.00 JeBj n 1 OEng 1 JMS BJH n OEng n 1 18.00 04.06.2017

05.06.2017 2. pinsedag Joh 20,19–23 MA 1 11.00 11.00 BJH n 05.06.2017

11.06.2017 Treenighetssøndag Matt 28,16–20 11.00 11.00 JeBj n 7 11.00 BA  7 MA n1 MA 11.00 11.06.2017

18.06.2017 2. søndag i treenighetstiden Matt 3,11–12 KHE n 7 MA n 7 JEA 2 11.00 ER n 3 11.00 OEng n 3 JaBy BJH n 18.06.2017

25.06.2017 3. søndag i treenighetstiden Luk 14,15–24 ST.HANS STEVNE 25.06.2017

* Fellesmøte med * Møtene holdes på Hauges

barnefamilier (Normisjonshuset)

som særlig * P = Porsgrunn

*Møtene	holdes	på	Hauges	
(Normisjonshuset)	
P = Porsgrunn 
Sk = Skien
Sa = Sauherad
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Flere ganger har vi kunnet glede oss 
over at mennesker blir døpt i Faderens, 
Sønnens og Den hellige ånds navn. De 
som kommer fra land med hovedsake-
lig muslimsk befolkning, betaler en 
høy pris for å bekjenne Jesu navn. Om 
ikke myndighetene i hjemlandet er 
etter en og vil fengsle eller torturere, så 
er gjerne familien der med spott og spe, 
slag og spark. Det kan også gå på livet 
løs når familiens ære er krenket. ”Om 
ikke myndighetene dreper meg, vil 
min far gjøre det”, hører vi våre tros-
søsken si. Ord blir fattige, og man føler 
seg hjelpeløs i møte med dette hat og 
vold som kristne konvertitter opplever. 

Så er våre nye medlemmer fra 
fremmede land lemmer på den samme 
kropp som oss. På Kristi kropp. Ikke 
som reservedeler eller proteser, men 
ekte lemmer. Trofast kommer de til 
møter og samlinger i menighetens regi: 
gudstjenester, persisk bibelgruppe og 
norskundervisning. Om bussen er i 
byen en time før gudstjenesten begyn-
ner gjør ingenting. De er heller i kirken 
en time for tidlig enn fem minutter for 
sent. Vi lærer så mye av disse mennes-
kene. For oss koster det lite å komme 
til kirke, og mange spør seg: ”Hadde 
jeg holdt ut å tro, om trengsler og trus-
ler hadde rammet meg like hardt som 
det disse risikerer der de kommer fra?” 

Når så våre nye venner og søsken 
har blitt fortrolig med oss, kulturfor-
skjeller ikke lenger virker så skumle 
og de begynner å beherske språket, så 
kommer vedtaket fra UNE, ankeinstan-
sen for utlendingssaker i Norge: "Du er 
ikke velkommen her, vi tror ikke på at 
du er en kristen, og dessuten behøver 
du ikke å snakke om din tro til noen. 
Du har 10 dager på å forlate Norge”. 
Slik er konklusjonen på avslaget om 
asyl i Norge. Vantro og mismot senker 
seg over oss alle i menigheten: Hva nå? 

Politiet kommer til asylmottaket og 
på andre adresser der personen kan 
tenkes å oppholde seg. De går hardt til 
verks og legger menighetsmedlemme-
ne i både hånd- og fotjern. Fordi de er 

kriminelle? Mordere eller voldsmenn? 
Nei, de bekjenner troen på Jesus, og nå 
vil norske myndigheter sende dem til 
den visse død i Iran eller andre steder. 

I angst og uro for seg selv og sin 
lille familie går noen i skjul. Skal de gå 
i kirkeasyl? Det gir en usikker fremtid 
med kanskje år innestengt i kirkerom-
met. Eller skal de prøve å komme seg 
til et annet land? Et land der deres 
sak kan møtes med mer forståelse enn 
i Norge? Og hvordan skal de reise? 
Fly, tog, båt eller bil? Hva skjer om 
man stoppes på en grense og ikke har 
ID-papirer og pass? Det har jo norske 
myndigheter beslaglagt da de søkte 
om asyl. Blir man arrestert på en gren-
seovergang og sendt tilbake til Norge? 
Der venter Trandum lukkede mottak, 
med påfølgende retur til hjemlandet. 

”Blir jeg sendt til Iran, blir jeg henret-
tet!” sier en av våre venner. Datteren 
på 4 sitter opptatt med noen leker og 
konen gråter. ”Vi har vært så lenge fra 
hverandre etter at han måtte flykte, og 
når vi endelig er sammen igjen, vil vi 
bare være sammen”, sier hun. ”Jeg kla-
rer ikke innestengte rom etter fengsling 
og tortur”, sier han, og vi skjønner at 
kirkeasyl ikke er en løsning for dem. 
Dessuten har han ikke tillit til at norsk 
politi vil respektere et kirkeasyl. Han 
stoler ikke på norske myndigheter. 
De ønsker å reise. De ønsker å være 
sammen. 

Menighetens medlemmer vet ikke 
så mye om det som nå skal skje, vi må 
være forsiktig med å spre for mye in-
formasjon. Før vi forlater kirken tidlig 
en morgen, sjekker vi bilene som står 
parkert i gaten utenfor. Sitter det noen 
der? Se om det er noen i den røde bilen. 
Jeg synes jeg så en skygge. Og hva med 
leiligheten på andre siden av gaten, ser 
vi noen der? Nei, det er visst trygt. Så 
går vi. Et lite følge av mennesker gjen-
nom Bergens gater. Målet er jernbane-
stasjonen. 

Så er det å ta farvel med den lille 
familien på jernbanestasjonen i Bergen. 
Tårer skjules bak en spøk og ”Det går 

sikkert bra!. Vi skal be for dere. Lykke 
til! Husk at Jesus er med.” 

Østpå venter andre kristne søsken 
som hjelper dem videre. 

Når roen så har senket seg, nærmer 
de seg grensen til Danmark. Toget 
stopper på grensen, og inn kommer en 
mengde politi. Alle skal sjekkes. Pass 
eller annen identifikasjon må fremvi-
ses. Våre venner har ingenting. Der-
med blir de innbragt og plassert inne 
på tollstasjonen. Men i et ubevoktet 
øyeblikk kommer de seg ut en bakdør 
og finner en taxi. Deretter fortsetter 
flukten bort fra Norge og trussel om 
hjemsendelse til Iran. 

Hender foldes, hoder bøyes og 
bønner stiger opp til Ham som vet alt 
og ser sine barn. ”Hjelp dem, Jesus. 
Beskytt dem på veien.” Reisen videre 
gjennom Europa går uten større van-
sker, og de kommer frem til venner og 
et nytt land der sør. Tør de håpe på en 
bedre behandling enn de har fått av 
norske myndigheter? Den kan i alle 
fall ikke bli verre. 

De ønsker seg ikke luksus og fin 
leilighet, god jobb eller penger, men 
dette ønsker de: Å kunne tro på Jesus 
uten å frykte for sitt liv. Er det for mye 
forlangt? Hvor ble det av løftet om å ta 
hensyn til de som skifter tro fra islam? 
Er det lettere å snakke om hvilke rettig-
heter de har enn å faktisk strekke ut en 
hånd og hjelpe dem som er i nød? 

Millioner av kristne forfølges og 
plages over store deler av verden, og 
Åpne Dører regner Iran som det ni-
ende farligste landet for kristne. Bak 
tallene er det mennesker, troende søs-
ken, som trenger oss. De trenger våre 
bønner, økonomisk hjelp og i ytterste 
konsekvens hjelp til å unnslippe forføl-
gerne. Måtte vi stadig være i bønn slik 
at vi kan få den visdom og styrke som 
trengs i møte med dem som lider for 
sin tro. 

 Jon Tore Lie

Farlig tro? 
Sorger og gleder følger det kristne livet. Gjennom flere år har Bergen  
menighet kunnet glede seg over at iranere, afghanere og andre har kommet  
til vår menighet. Vi har kjent på gleden ved å se at troen på Jesus ikke kjenner 
landegrenser. Vi hører evangeliet lest på farsi, språket de fleste iranere snakker.
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Midt i et fjellandskap i Nord-Afrika 
et sted en mandags ettermiddag, på en 
kafé med utsikt over en gulsvidd dal 
møter jeg en mann som er langt hjem-
mefra. For å holde identiteten hans 
hemmelig kaller vi ham bare Sivert 
Berbersen.

Sivert er født og oppvokst i et land i 
Sør-Amerika. Han er 54 år, utdannet 
lærer og er gift. Sivert kommer fra et 
kristent hjem, men i slutten av tenårene 
bekjente han syndene sine og gav livet 
sitt til Gud. Samtidig med dette kom 
også kallet til tjeneste, nesten integrert 
i kallet til frelse. Tjenesten ble en helt 
naturlig ting, og han ønsket å bringe 
evangeliet ut til de områdene hvor det 
ikke var så godt kjent. Planen var å be-
gynne på prestestudiet, bli ordinert og 
reise inn i jungelen i Sør-Amerika for 
å spre evangeliet blant urbefolkningen 
der, men slik ble det ikke.

– Du må forstå at dette var på 80-tal-
let og det var mye fokus på de siste, 
unådde folkegruppene, de som aldri 
hadde hørt. Det var slik jeg fikk øynene 
opp for den muslimske verden, og så 
endte jeg opp i Nord-Afrika. 

Servitøren kommer med kaffe og 
Sivert stopper opp litt. – Så i 89 flyttet 
jeg og min kone til Nord-Afrika. Først 
bodde vi 7 år i et land for så å ta ett 
års pause. Siden flyttet vi til Midtøsten 
for en periode på to år før vi i år 2000 
endte opp i det landet vi er nå. Da ble 
vi også med i organisasjonen vi jobber 
for.

Sola er i ferd med å gå ned, og fra de 

mange moskeene rundt oss kalles det 
inn til bønn. Sivert ser ut over dalen 
før han rører litt rundt i espressoen 
sin og tar en slurk. – Vet du at det skal 
bli ”supermåne” i kveld? Konstaterer 
han spørrende. Supermåne vil si når 
hele måneskiva vises og månen ligger 
lavt i horisonten og nær jorda. I islam 
er dette et tegn på Allahs suverenitet, 
og mange muslimer tror at det skjer 
spesielle ting når det er supermåne. 
Mange mener å kunne vise at de fleste 
store naturkatastrofer skjer når det er 
supermåne, og at Allah er nær med sin 
straff slike netter.

– Organisasjonen vi jobber for nå ble 
startet av svensker som måtte forlate 
et land i Midtøsten og ønsket å reise til 
et liknende land med islam og alt det 
der. Det som er unikt med vår organi-
sasjon, er at vi ikke bare kommer med 
penger og ”knowhow”, men vi ønsker 
å knytte relasjoner med lokale partnere 
og sammen søke å finne gode løsninger 
på de utfordringene de har. Vi har også 
en holistisk tilnærming, og i alt det vi 
gjør, ønsker vi å vise dem Jesus. I dag 
er vi vel 12 nasjonaliteter som jobber 
i organisasjonen – men ingen sven-
sker, smiler han. NLM er en av mange 
sendeorganisasjoner som bidrar med 
personell. Pr. dags dato er vi to familier 
og en singel jente, men allerede fra 
neste høst vil to familier til komme. Jeg 
lurer på hva en sør-amerikaner med så 
lang fartstid i Nord-Afrika synes om 
skandinaver som kollegaer. – Jeg har 
aldri jobbet med nordmenn før dere, 
men jeg har jobbet både med dansker 

og svensker. Min opplevelse er at skan-
dinaver er fleksible folk. Og så bringer 
de med seg mye gøy og festligheter. 
Det er alltid god stemning og fest med 
skandinaver. 

Aftenbønnen er ferdig nå, og flere 
menn strømmer til kaféen, for det er i 
stor grad menn som går på kafé i dette 
landet. Sivert nikker til noen av dem og 
fortsetter: – Med NLM spesifikt er mitt 
inntrykk at de har mye å komme med. 
Det er en gammel organisasjon sam-
menlignet med mange av oss andre, og 
med sine 125 år har de masse erfarin-
ger som vi kan felles høste av. I tillegg 
har jeg også det inntrykket at NLM er 
seriøse og vet hva de driver på med. 
De er ikke en kortsiktig partner, men 
er seriøse og tenker langsiktig. Det er 
vel for øvrig også mitt inntrykk av dere. 
Dere har erfaring fra deres felt, dere 
er oppriktige og har hjerte for arbeidet, 
samtidig som dere er gøyale mennes-
ker. God stemning får vi aldri nok av. 
Avslutter Sivert før vi reiser oss, betaler 
for kaffen og skiller lag. – Vi snakkes 
på onsdag, roper Sivert. Da er det nem-
lig businessmøte hjemme hos oss.          

Et tegn på Allahs 
suverenitet?

Georg Stensland i samtale  
med en kollega i Nord-Afrika

DELK har gjennom NLM en 
familie som er utsendt til Nord-
Afrika. DELKs utsendinger bor 
og studerer arabisk i en liten 
by med ca. 50 000 innbyggere. 
Mannen er også NLMs teamleder 
i Nord-Afrika.
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Å være til for andre
Karl Erik Askjer Kjær er ny leder i 
ungdomsarbeidet i Vestfold. – Det 
kan komme opp til 80 ungdommer  
på DELuKs-kveldene på Granly,  
forteller han.

– Hva er den største utfordringen med å 
være leder til en så stor gjeng? – Det er 
å se alle, hvert enkelt menneske har sitt 
særpreg og har noe å tilføre. Det tar tid 
å bli kjent med hver enkelt. Det å sette 
av tid til å søke Gud, kan også være 
en utfordring, og det å være til for de 
andre, tjene medarbeiderne og de som 
kommer, sier den nye lederen. Han har 
selv vært med på DELuKs fra slutten 
av sjuende klasse, og har hatt ansvar for 
det tekniske på kveldene de siste åra.

– Er det noe du vil ha mer av i ung-
domsarbeidet? – Ledere, kommer det 
kontant. Karl Erik (19) tok over som 
leder for ungdomsarbeidet etter Anne 
Lise Nybo Heum for knappe to måne-
der siden. – Hva fikk deg til å søke på 
stillingen? Han tenker seg litt om. – Jeg 
har i grunnen tenkt på det lenge. Jeg er 
glad i å jobbe med mennesker. Jeg har 
lyst til å gi noe tilbake, og jeg har lyst 
til å være en leder. Men jeg syntes det 
var for tidlig, jeg tenkte at jeg er for ung, 
sier han. Så var det det, at både Toffen 
og Antonette (Tholf Olav Simonsen og 
Antonette Fon, ledere av ungdomskvel-
der for mer voksen ungdom) hver for 
seg hadde tenkt på meg og utfordret 
meg til å søke på stillingen. Det gjorde 
at jeg tenkte over det på nytt. – Så har 
du møtt utfordringer i livet, som har 
gitt deg langt mer erfaring enn de fleste 
19 åringer, skyter jeg inn. Han nikker. – 
Kan vi si noe om det? Ja, selvfølgelig!

Nærmere døden enn livet
Da jeg kommer for å intervjue Karl Erik, 
har han sittet på legevakta hele dagen. 

– Det er det beinet som har plaget meg i 

det siste, men de fant heldigvis ingen-
ting, medgir han, – bare kom inn! «Det 
beinet» gir meg et stikk i hjertet. Som  
17- åring fikk Karl Erik vite at han had-
de en aggressiv type barnekreft i beinet. 
Det ble tøffe behandlinger, cellekurer og 
usikkert utfall. 

– Var du redd for å dø? – Nei, aldri. 
Jeg hadde så ro med det. Ro med det 
ondes problem. Han sitter i sofaen som 
tryggheten selv. – Det står tre ganger i 
Johannes evangeliet at Djevelen er ver-
dens hersker, fortsetter Karl Erik. 
 – Så lenge vi er her, er vi under de 
samme lovene som alle andre. Men alt 
godt, alt det gode i verden, det kommer 
fra Gud. Jeg mener alt det gode, som et 
lite smil eller gode ord, det er det Gud 
som gir oss. Gud er bare kjærlighet. Han 
vil det beste for absolutt alle. Den roen 
jeg hadde, var det viktigste. Hvis jeg 
skulle dø, fikk jeg komme hjem til Gud, 
og hvis jeg overlevde, fikk jeg være hos 
de fantastiske menneskene Gud har 
satt meg sammen med. De som jeg er 
så utrolig glad i. Jeg kunne hvile i troen. 
Det var virkelig noe som holdt. Nå er 
det 1 ½ år siden Karl Erik var ferdig 
med siste cellekur. 

Glad-nytt fra ungdomsarbeidet?
- Selv om du bare har vært leder i snaue 
to måneder, har du vært lenge med, har 
du noe gledelig fra ungdomsarbeidet å 
dele med oss? – Ja, absolutt! Det kom-
mer så mange på DELuKs nå. Jeg er 
med i FRIK, Frikirkens ungdomsarbeid 
også, og i Get Focused, som er tverrkir-
kelig. Det er givende å være med, for 
akkurat som hvert menneske har noe 
å komme med, har hver menighet sitt 
særpreg. Det inspirerer og utfordrer. 
Det er godt å se at mange unge jobber 
for å ha fokuset på Gud, på å tjene og bli 
tjent. Det har gitt utslag som Godhets-
festivalen, hvor man blir minnet om å 

ikke bare tenke på seg selv, men gi til 
de rundt, slik Jesus gjorde. Jeg har gode 
solide venner fra det tverrkirkelige fel-
lesskapet.

DELK ungdommen
Trenger DELK eget ungdomsarbeid? 

– Ja, det trenger vi. Der er ungdomslede-
ren helt klar. Det er viktig å ha et sted 
hvor man treffer de man er vokst opp 
med og kjenner. Jeg tror mange kunne 
kommet bort, hvis vi ikke hadde et 
eget ungdomsarbeid. Og akkurat som 
de andre menighetene har sine sær-
preg, har DELK sine, vi har også noe å 
komme med, avslutter den reflekterte 
ungdomslederen.

Vi ønsker Karl Erik lykke til i arbeidet 
og håper han vil kjenne at det står en 
menighet bak som ber og har omsorg 
for ungdommen.

Tekst og foto: TFD

Karl	Erik	Askjer	Kjær	er	ny	leder	 
i Ungdomsdomsarbeidet i Vestfold.

Litt	skrivelyst?	–	litt	mer	DELK-interessert?
Nå	er	vi	på	jakt	etter	redaktør	i	20	%	stilling
Underveis har vært DELKs kirkeblad 
i mer enn 30 år. Det kommer ut fire 
ganger i året og går ut til nesten 2000 
mottakere. Det skal speile litt av det 
som skjer både i DELK og i samfunnet 
omkring oss, og stimulere og utfordre 
både troen og tanken. Vi er en aktiv og 
kreativ redaksjon som utfordrer hver-
andre til å gjøre Underveis til et stadig 
bedre blad.

Du som får stillingen, vil være hoved-
ansvarlig for å få på plass det gode, 
stimulerende og oppbyggelige stoffet vi 
ønsker Underveis skal gi oss en gang i 
kvartalet. Dette skjer i nært samarbeid 
med redaksjonssekretæren og de andre 
journalistene. Det handler mindre om å 
skrive mye selv, og mer av å finne ideer, 
stoff og ikke minst skribenter. 
 

I tillegg vil redaktøren delta i den 
løpende debatt om bladets profil, form 
og utseende.

Redaktøren er eneste fast ansatte. Til-
synsmannen vil fortsatt være ansvarlig 
redaktør. 

Søknad sendes tilsynsmann Rolf 
Ekenes, rolf.ekenes@delk.no. Lønn og 
øvrige betingelser etter avtale.
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Å bygge menighet er  
som	å	dra	opp	glidelåsen

Bibelmaraton i 
Horten i oktober

– Hvordan ser du DELK i Telemark 
om 5 år?

– Jeg ser for meg et yrende liv av 
barn og voksne og seniorer. En glad 
menighet hvor vi kjenner at vi får 
Guds ord, felleskap og et sted det er 
det godt å være. En foajé hvor folk 
prater og har jobbet seg sammen. Mye 
sang og musikk. Trygghet for at vi er 
godtatt for den vi er. 

Reidun Hvale er medlem i det nye 
utredningskomitéen for sammenslå-
ingen av menighetene i Porsgrunn og 
Skien. Det er travelt, men det ble tid til 
en rasteprat med Underveis på vei mel-
lom Telemark og Vestfold en fredags 
ettermiddag. 

– Hva tenker du om sammenslåingen 
av menighetene?

– Hva jeg tenker privat, kommer i 
annen rekke, svarer Reidun raskt. Me-
nighetsmøtet er vårt øverste organ, og 
menigheten må være godt informert og 
involvert i alle ledd. 

At Reidun er opptatt av hva me-
nigheten mener, kommer klart frem i 
samtalen. Hun forteller med begeist-
ring om det første Café-dialogmøtet de 
har hatt. Og flere er i anmarsj. 

– Involvering er viktig. Vi kan ikke 
tre noe over hodene på folk. Til nå har 
vi hatt to kirker, men ingen kan bygges 
ut. Med skole på Skauen er det mange 
familier som naturlig flytter i nærheten 
av den. Dette ble særlig Porsgrunn 
menighet preget av. Det er ikke lett å 
oppgi en kirke man er glad i. Akkurat 
nå føler vi oss litt husløse. Samtidig gir 
dette nytt engasjement i menigheten. 
Vi vil være en menighet for fremtiden. 
Nå ser vi at tiden er moden både for 
sammenslåing og nytt bygg. Menig-
hetsmøtet har tatt de store valgene, og 
vi har fått se hvordan DELKs grunnre-
gler vedtatt på forrige GF fungerer. Det 
er trygt.

– Hvordan skal dere bygge én menig-
het av to som allerede fungerer? 

– Det er ikke bare enkelt. Alle komi-
téer, eldsteråd og klokkere skal slås 
sammen, men det har gått bra. Når 
det gjelder eldsteråd, ble det bestemt 
de to som var på valg i år, skulle gå 
ut, og de nyest valgte fra menighetene 
skulle sitte ut sin valgperiode. Vi møter 
også praktiske utfordringer underveis. 
Plutselig var én nattverdstasjon for 
lite. Vi er rett og slett for mange, smiler 

Reidun. Dette er slike praktiske ting 
som komitéen jeg er med i, tar tak i 
etter hvert. Det er nok av saker å løse 
og tenke på.

– Hva er café-dialog?
– Vi har oppfordret til bønn og 

forbønn, og vi kom fram til dette 
sammen. Vi visste at det er viktig med 
solid forankring hos medlemmene for 
å engasjere. Så Café-dialog ble vårt 
verktøy. Det handler om inkludering. 
Vi samles til kaffe og frukt og blandes 
rundt bordene. 5 spørsmål med 15 mi-
nutter på hvert spørsmål. Én på bordet 
har ansvar for å samle svarene. Alle 
spørsmål var delt ut på forhånd. Det 
ble god stemning i salen og mange ble 
engasjert! Vi vil være et felleskap hvor 
alle er like viktige. De to menighetene 
er nesten som en glidelås, og sammen 
skal vi dra igjen låsen. Hver enkelt 
del er like viktig. Hvis noe ikke passer 
sammen, spjærer vi.

– Dette får meg til å tenke på oss som 
greiner på vintreet. Hvilke bibelvers 
inspirerer deg i arbeidet?

Reidun tenker seg om. «Jeg vil gjøre 
deg vis og lære deg den veien du skal 
gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi 
deg råd.» –Salmene 32,8 

– Gud finner den veien vi skal jobbe 
på sammen. Det tror jeg på! 

Vi ønsker Reidun og hele Telemark 
lykke til og Guds velsignelse over 
prosjektet. 

Tekst og foto: Erling Rantrud

Reidun Hvale er medlem i det nye utrednings-
komitéen	for	sammenslåingen	av	menig-
hetene i Porsgrunn og Skien.

Bibelmaraton i Horten er vel over-
stått. Alt i alt er komitéen meget godt 
fornøyd med arrangementet som var 
grundig planlagt og ble godt gjennom-
ført. Det har vært mange bidragsytere 
fra mange menigheter, og vårt inn-
trykk er at arrangementet har vært til 
glede for de som har deltatt på ulike 
vis, som lesere, verter, kaféhjelpere, 
bidragsytere på programposter, lyt-
tere mv. Fra Acta sentralt har det også 
kommet veldig positive tilbakemel-
dinger. Dette er vi meget glade for. 

Noen stikkord om arrangementet:
Bibellesningen tok til sammen 83 

timer, altså 166 leseøkter, hvorav 2 
timer ble lest parallelt.

I alt deltok 123 lesere, hvorav 32 
leste 2 eller flere ganger. Det ble lest 
på mange forskjellig språk. Ikke talt 
opp, men sannsynligvis over 10 språk.

Ved siden av lesingen var det satt 
opp et variert program som foregikk i 
Sentrumskirkens ungdomssal og peise-
stue. Forskjellige gode foredragsholde-
re hadde temaer som: En reise gjennom 
Bibelen, I Paulus’ fotspor og Hva sier 
Bibelen om miljøvern. Dessuten var det 
familiesamling med profesjonell bibel-
forteller for barn, bibelquiz, sangkveld 
med innslag fra tre deltakere med Hva 
betyr Bibelen for deg?

En viktig suksessfaktor har vært det 
gode samarbeidet på tvers av menig-
hetene både under planleggingen og  
gjennomføringen. Fokuset har vært 
budskapet, den gode stemningen og 
det gode samværet. 
Tekst: Gunnar Borge
(DELK-representant i komitéen)
Foto: Inger Anette Persgård
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Den årlige skolelederkonferansen 
i Kristne Friskolers Forbund (KFF) 
ble gjennomført på Gardermoen i 
oktober. Alle rektorene og de fleste in-
spektørene ved DELKs skoler deltok 
på konferansen.

På konferansens første dag ble 
friskoleprisen delt ut til Bjarne Kvam, 
mangeårig rektor ved Norsk læreraka-
demi (NLA) i Bergen. – Han må kunne 
kalles en levende legende innenfor 
friskole-Norge, sa stortingsrepresen-
tant Anders Tyvand (KrF) som delte  
ut prisen på vegne av komiteen. 

Bjarne Kvam har vært rektor ved 
NLA i nærmere 30 år. Han har vært 
styreleder i KFF og medlem i en rekke 
statlige utvalg og har preget tenk-
ningen for den kristne friskolen og 
høgskolesektoren.

Friskoleprisen er en minnepris for 
Hans Bovims innsats for norsk friskole 
og ble opprettet i 2011. Tidligere pris-
vinnere er Kristelig Gymnasium (2012), 
Torgeir Flateby (2013), Lars Johan 
Danielsen (2014) og Dagrun Eriksen 
(2015).

Under representantskapsmøtet ble 

Jørn Heggestad (rektor på Ryenber-
get skole) valgt inn i valgkomiteen. 
Karsten Grytnes (rektor på Skauen kr. 
skole) er ferdig med sin periode i den 
samme komiteen.

På avslutningsdagen (tre-dagers kon-
feranse) ble Torgeir Flateby takket for 
sin store innsats som generalsekretær 
for KFF. Han slutter nå helt, etter å ha 
vært seniorrådgiver i deltidsstilling et-
ter at han gikk av som generalsekretær 
for et par år siden.

I løpet av konferansen var det ulike 
typer foredrag, seksjonsmøter, politi-
kersamling, valgseminarer og tid for 
uformelle samtaler – som til sammen 
gav ny inspirasjon og kunnskap for 
videre arbeid i våre friskoler.

KFF har i år 135 medlemsskoler, 
hvorav 74 er grunnskoler. DELKs sko-
ler har vært med i KFF siden starten 
i 1988, og DELK har i flere perioder 
hatt medlemmer i styret. Inneværende 
skoleår har Per Asp et engasjement i 
halv stilling som seniorrådgiver i KFF-
sekretæriatet.

Tore Slettvik

Skolelederkonferanse i KFF

Bjarne Kvam mottar et kunstverk som synlig 
bevis på friskoleprisen. Her flankert av Nina 
Myrdal og Leidulv Nesgård fra priskomiteen 
og prisutdeler Anders Tyvand.
Foto: Olav Sollid

Nåværende generalsekretær Jan-Erik 
Sundby (til venstre) overrekker gave og 
blomster til tidligere generalsekretær 
Torgeir Flateby.
Foto: Helge Vatne

Takk	til	Dalane	
menighet
Dette året har jeg hatt gleden av bli 
kjent med Dalane menighet og hatt 
en liten stilling som prest der. Menig-
heten holder til i Bedehuset i Eger-
sund der også Indremisjonsforbundet 
og Misjonssambandet har sine møter. 
Samarbeidet og relasjonene er gode 
og viktige. Vi har mye felles! 

Menigheten har mange som gjør en 
flott tjeneste både i forbindelse med 
gudstjeneste, møte, besøkstjeneste, 
bønn, kirkekaffe og mer. Flere har stått 
trofast i arbeidet i mange år. Det gjør 
inntrykk.

Jeg opplever at menigheten vil være 
åpen og inkluderende, samtidig som 
den har en trygg basis for sitt virke i 
Guds ord. Gudstjenesten er hovedsam-
lingen. Der skal en få komme som en 
er, både med tro og tvil og bli styrket 
av Guds ord og nattverden. I høst har 
vi hatt dåp av en konvertitt fra Afg-
hanistan. Han har fått undervisning i 
kristen tro hos Saeid Solati i Stavanger. 
Saeid er fra Iran og arbeider mellom 
asylsøkere og innvandrere. Og så har 
det vært dåp av et lite nyfødt barn, en 
nydelig jente! Under kirkekaffen er det 
anledning til sosialt fellesskap.                                                                                                                             

Det er fint å bruke litt tid av sønda-
gen til å gå til gudstjeneste eller møte. 
Velsignelsen ved å være sammen om 
Guds Ord bærer en med seg resten av 
dagen, – og enda lenger! 

Fra 2017 kommer det ny prest til 
Dalane menighet. Jeg vil ønske han 
og menigheten alt godt og Guds rike 
velsignelse! 
Jan Roald Dahlstrøm

Foto: privat

Flott festkveld for frivillige
Stappfull	gymsal	på	Skauen
Helt siden han kom har presten vår, 
Jens Bjørnsgård, hatt en drøm om å 
invitere alle frivillige i menigheten 
til en fest og inspirasjonssamling, og 
onsdag 26. oktober var dagen kommet 
da drøm kunne bli virkelighet. 
113 frivillige var samlet til nydelig mid-
dag, dessert, kake, og et inspirerende 
foredrag av Anne Grethe og Jan Petter 
Bratsberg. 

Anne Grethe tok oss med på en reise 
for å se Guds fotspor i hverdagen, med 
selvskrevne dikt. Jan Petter viste fantas-
tiske naturmalerier, og gav innblikk i 

skaperprosessen, inspirasjonen i Guds 
natur, og det trosstyrkende vitnesbyr-
det i sommerfuglens forvandling. Kvel-
den ble muliggjort av en gjeng med 
fantastiske frivillige fra Vestfold, som 
serverte og vartet opp. Menighetsse-
kretæren vår Grethe Marie Minnesjord 
hadde planlagt ned til minste detalj, og 
loste oss trygt gjennom kvelden.

Takk for frivilligheten – og takk for 
kvelden!
Tekst: Fred Arve Fahre

Bilder fra festen ser du på delkskien.no



– Av mangel på andre kvalifiserte, tar 
jeg på meg et oppdrag som mentor i 
et KIA-NAV-prosjekt om alternativ 
norsk-opplæring. Et forsøksprosjekt 
med arbeidstrening to dager per uke 
for enkelte innvandrere som av ulike 
årsaker ikke greier å få så godt utbytte 
av å lære norsk kun fra en klasseroms-
situasjon. 

– Det kan skyldes konsentrasjonsvansker 
pga. traumer, lite skolegang før etc. Gjen-
nom praktisk erfaring med oppussing /
byggevirksomhet og kantinearbeid skal 
de få en alternativ måte å lære norsk på, 
samt nyttig arbeidserfaring. Arbeidsste-
dene utvikles i samarbeid med menighe-
ter/kristne organisasjoner i Skien. NAV 
betaler stillingen, og vi håper gjennom 
dette at menigheter og kristne organi-
sasjoner kan delta mer aktivt i integre-
ringsarbeidet for nye innvandrere, og at 
gjennom dette vil vi og få anledning til å 
leve ut det kristne vitnesbyrdet.

Prosjektet kan kanskje bli en modell til 
bruk også andre steder. 

– Prophet Stories. Et opplegg med 11 
samlinger hvor muslimer og kristne 
snakker sammen om profeter. Vi er fire 
muslimske damer og fire kristne. Det 
har vært en spennende reise, en slags 
Emmaus-vandring hvor vi har lagt ut 
om profetene og profetiene, og nå har 
kommet til Jesus, som er oppfyllelsen av 
alle profetiene. Vi håper det samme skjer 
med oss i gruppa som skjedde med de 
som vandret mot Emmaus: Brant ikke 
våre hjerter da han la ut skriftene for oss? 
Bibler på mange språk er delt ut under-
veis, og noen har endog vært med til 
kirke. Om noe mer vil skje, så er det også 
Den hellige ånds gjerning som vi vet.Vi 
har kommet hverandre svært nær. Nå er 
egentlig opplegget over, men alle lurer 
på: What’s next? Vi må fortsette på et el-
ler annet vis. Sannsynligvis vil vi snakke 

mer om Jesu liv og undergjerninger. Vi 
ber om visdom og ledelse videre.

– «Tro mellom venner»-kurset. Vi 
har i høst vært 13 deltakerne fra 6 ulike 
menigheter i Skien. Deltagerne uttryk-
ker at det har vært nyttig utrustning å 
bli venner med muslimer i byen vår, og 
trygghet for hvordan man også kan 
samtale om tro.

– Det skjer mye innen arbeidet for en 
stor innvandrergruppe. Noen er blitt 
kristne. Flere nye nettsider hvor kristne 
deler sin tro dukker opp og blir sett av 
utrolig mange. Vi begynner å snakke om 
en stille vekkelse innen denne folkegrup-
pen. På få måneder har fire nye bare her  
i Norge blitt lagt til.

Torunn Haukvik Minnesjord
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Den 31. oktober 2017 er det 500 år 
siden Martin Luther slo opp sine 95 
teser mot avlaten på døren til slotts-
kirken i Wittenberg. Med dette var 
den verdensomveltningen som refor-
masjonen innebar satt i gang.

Jubileet vil bli behørig markert innen 
alle lutherske kirker rundt om i verden, 
og også langt utover disse. Også i 
DELK vil vi invitere til ulike arrange-
menter der reformasjonsjubileet vil bli 
markert. Tanken er ikke først og fremst 
å feire, men å løfte frem de sentrale 
bibelske sannheter som reformasjo-
nen gjenoppdaget. Disse er langt fra 
selvsagte, og er noe som det derfor er 
nødvendig å minne om for at de ikke 
skal gå i glemmeboken.

Vi vil begynne markeringen hos oss 
med et reformasjonsseminar i Bjerkely 
kirke 27. – 28. januar, der prof. Knut 
Alfsvåg, dosent Rune Søderlund og 
undertegnede er foredragsholdere (se 
eget program).

Videre vil GF2017 og St. Hans-
stevnet ha reformasjonen som noe av 
et hovedtema, men her er det endelige 
programmet ikke ferdig enda.

I lokalmenighetene bør jubileet også 
markeres. Her tenker vi oss først og 
fremst at tiden i slutten av oktober bør 
brukes aktivt. Siste søndag i oktober 
er Bots- og bededag. På gudstjenesten 
dette året er det naturlig at den første 
av de 95 tesene står som tema: «Når 
vår Herre Jesus Kristus sier «Gjør bot!» 
mener han at hele det kristne liv skal 
være en bot.» På selve reformasjonsda-
gen, tirsdag 31. oktober, bør der også 
være lokale markeringer i menighetene, 
gjerne med foredrag som gir hjelp til 
å forstå og levendegjøre reformasjo-
nens sak. Utvalget som er nedsatt for å 
arbeide med dette, er i skrivende stund 
ikke ferdige med hele programmet, 
men tar sikte på å få ut ressursmate-
riale til menighetene i god tid.

Til sist bør det også nevnes at for 
lærerne i DELKs skoler er det forberedt 
et eget opplegg rundt reformasjons-
jubileet.

Jan Bygstad

Reformasjon 
500

Rapport fra Norges-misjonær Torunn Haukvik Minnesjord

What’s	next?	(Hva	er	det	neste?)

Fra siste og 11. samling hvor temaet igjen 
var om Jesus. Denne gang om fortsettelsen 
av Jesu liv, hans død og oppstandelse. Og 
om at profetiene i GT ble oppfylt i Jesus. 
PS. Vi har lovet hverandre anonymitet, 
derfor ingen ansikter eller navn.
Foto: Torunn Haukvik Minnesjord

DELKs	julemesser	2016
Rett før  Underveis sendes til trykke-
riet har vi har fått noen tall fra DELKs 
julemesser.
Sandefjord hadde misjonskafé 30. okto-
ber og fikk inn ca. 30 000 kroner. 

Skien / Porsgrunn hadde julemesse  
19. november og samlet inn hele  
130 000 kroner til misjon.

Julemessen på Granly samlet inn  
124 000 kroner, og på Ryenberget fikk 
de inn 138 000 kroner.

Bergen har vi ikke fått tall fra, og 
Nordre Vestfold og Horten har jule-
messe i Langgata 3. desember.

Vil du vite mer må du følge med på 
menighetenes nettsider.
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Kjenner ingen landegrenser

Kristi kirke kjenner ingen grenser når 
det gjelder land, språk og kultur.
Derfor er det så viktig med kontakt og 
fellesskap over våre menneskelige skil-
lelinjer. DELK Østfold har kontakt med 
brødre og søstre i Sverige, som står for en 

bibeltro teologi og forkynnelse. Søndag 
11. september var vi samlet til gudstje-
neste i Normisjonshuset i Halden. 

Prest Tobias Olsson fra Misjonsprovin-
sen i Stigen og Uddevalla var predikant 
og Boe Johannes Hermansen liturg. 

Bildet	er	tatt	utenfor	Normisjonshuset.	Tobias	Olsson	(fra	venstre),	
Haavard	Kirkeng	(organist	og	eldste)	og	Boe	Johannes	Hermansen.

Takk for lang og trofast tjeneste som 
kirkesanger i Nore

Har du vært i Fredheim kirke i Nore på 
en gudstjeneste, kan det være flere ting 
du husker fra besøket. 
Mye er forandret på Fredheim de siste 
50 årene; skyggeluene henger ikke 
lenger på spiker langs veggen, skolen 
er lagt ned, kirken er pusset opp, og det 
har kommet nye prester og nye salme-
bøker. Men kirkesangerne har hele tiden 
stått foran i kirken, og en av dem som i 
over 50 år har hatt sin faste plass i sang-
stolen, er Knut Haug.  

Knut har vært glad i sang og har god 
stemme. Han har også virkelig evnet 
å bære videre den gode sangtradisjo-
nen som har vært i Nore. Noen av oss 
husker tilbake da de sto og sang alle 
tre, Halvor Landsgård, Karl Eriksen og 
Knut. Seinere har det vært flere andre 
som har sunget sammen med ham, og 

den siste tiden har det gjerne vært Knut 
sammen med presten – med eller uten 
orgelet som støtte.

Knut har nå rundet 82 år og har sagt 
at han ikke kan være med å lede sangen 
lenger. På stevne-søndagen 4. september 
i år hadde derfor menigheten arrangert 
en takkesamling med kake og gave 
til kirkesangeren for lang og trofast 
tjeneste. 

Morten Askjer overrakte på vegne av 
menigheten en rosemalt bolle, og det 
var hilsener til ham fra andre som var til 
stede. Knut takket og fortalte litt om sitt 
liv som kirkesanger – han visste ikke ak-
kurat når han startet, men det var rundt 
1960. Så kanskje er det nærmere 60 enn 
50 år?

Tekst og foto: Berit og Arvid Ludvigsen

Morten	Askjer	overrakte	en	rosemalt	bolle	til	Knut	Haug.

Det har i lengre tid vært forsøkt – men 
uten å lykkes – å finne villige perso-
ner som kan være med i en komité i 
DELK som kan ta ansvar for en felles 
bønnetjeneste for hele kirkesamfun-
net. 
Tanken er at komiteen samler inn takke- 
og bønneemner og sender de samlet 
ut til personer som kan takke og be for 
disse. Vi tror – ut fra Guds løfte – at 
en slik tjeneste vil være en stor velsig-
nelse! 

Er det noen som opplever at det kan 
være et kall å være med i en komité 
som tilrettelegger for en slik bønnetje-
neste? 

Ta kontakt med prest Boe Johannes 
Hermansen, på telefon eller e-post. 

Se side 35.

Må	vi	gi	opp	å	be?

Seminar i anledning reformasjonsjubileet
Seminaret arrangeres av Reforma-
sjonskomiteen i DELK i samarbeid 
med Kirkeforum i DELK, og finner 
sted i nye Bjerkely menighetssenter i 
Døvikveien i Re fredag 27. og lørdag 
28. januar 2017.
Utdrag fra programmet

• Fredag 27. januar kl. 18.30
Rune Söderlund: «Når vår Herre Jesus 
Kristus sier: Gjør bot! mener han at hele 
en kristens liv skal være en bot.» De 95 
tesene og veien inn i reformasjonen.
Knut Alfsvåg: «Jeg kjenner ingen annen 
Gud enn han som lå i krybben og som 
hang på korset.» Gud åpenbart i nådens 
midler i motsetning til «den skjulte 
Gud».

• Lørdag 28. januar kl. 10.00
Rune Söderlund: Rettferdiggjort av tro. 
Lov og evangelium som nøkkel til  
Bibelen og det kristne livet.
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Nytt orgel innviet i Granly kirke

Det nye orgelet i Granly kirke ble inn-
viet med et variert program og hele syv 
organister søndag 23. oktober.
Programmet omfattet blant annet musikk 
av Ludwig van Beethoven, Maurice 
Green, Bjørn Vidar Ulvedalen, Johann 
Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude og 
Anders Rønningen. Her i tilfeldig valgt 
rekkefølge. I tillegg ble det spilt og sun-
get noen salmer fra DELKs nye salmebok.

De syv organistene som deltok med 
hvert sitt program var Hans Anders Bak-
saas, Erik Gjelstad, Regina Heian Mek-
sass, Kristian Heian, Alf Henrik Engen, 
Berit Ringsevjen Ludvigsen og Anders 

Rønningen.
Underveis i programmet orienterte 

Erik Gjelstad om prosessen som ligger til 
grunn for valget av det nye orgelet, inn-
kjøpet og selve monteringen av orgelet. 
Orgelet er bygget av Nils Arne Venheim, 
og mer om orgelet kan du lese i en 
artikkel som ble lagt ut på Granly kirkes 
nettsider tidligere i høst.

Hans Anders Baksaas orienterte både 
om orgelbyggeren og om selve orgelet. 
Jon Krokeborg ledet orgelinnvielsen, og 
rundt 50 personer var til stede.

Tekst og foto: TFR

Orgelinnvielse	i	Granly	kirke	23.	oktober	2016.	På	orgel-
krakken sitter Regina Heian Meksass og Kristian Heian.

Åtte	nye	medlemmer	i	DELK	i	nord

DELK har fått enda flere medlemmer, 
bosatt i Alta, Nordreisa og Kvænangen. 
Åtte nye ble ønsket velkommen av Boe 
Johannes Hermansen, prest i DELK i Øst-
fold, som var taler under bibelhelgen som 
ble holdt i Alta Frikirke 8.-9. oktober.

Bibeltimene lørdag hadde som tema: 
”Hva er avgjørende for en kristen kirke?” 
Og ”Hva er avgjørende for en kristen?” 

Søndag formiddag var det nattverd-
gudstjeneste, hvor Hermansen talte over 
dagens tekst om den rike bonden, fra 
Lukas-evangeliet kapittel 12. 40 – 50 
personer var med på bibeltimene og 50 
på gudstjenesten.

Fram til det blir etablert en egen menig-
het i nord, tilhører medlemmene DELK-
Østfold. 

Åtte	nye	medlemmer	i	DELK	fra	nord,	sammen	med	prest	Boe	Johannes	Hermansen:	
Anne	Øvergård,	Anne-Mari	og	Nils	Mikael	Persen,	Rikard,	Edgar	og	William	Bakkehaug	

Persen,	samt	Randi	Bakkehaug	Persen	og	Jon-Vidar	Persen.	Foto: Tore Olsen

DELKs Rådsmøte har kalt Olaf Engestøl 
(27) til stillingen som prest i Kristiansand 
og Egersund i en 100 % stilling, fordelt 
med 60 % på Kristiansand og 40 % på 
Egersund. 

Olaf Engestøl har utdanning innen stats-
vitenskap, ledelse, historie, religion og 
etikk fra Universitetet i Agder, i tillegg til 
hebraiskstudier i Haifa. Han har arbeidet 
som lærer i videregående skole, bl.a ved 
Drottningborg og Kvitsund Gymnas. 

Olaf Engestøl 

(bildet over) har sittet i Iveland kommune-
styre og formannskap, i tillegg til at han er 
fritidsforkynner i Misjonssambandet. 

Han tiltrer den nye stillingen 1. januar 
2017. Olaf er ugift – fram til 29. desember.

Et intervju med den nye presten kom-
mer i neste nr. av Underveis. 
RE

Ny prest til  
Kristiansand  
og Egersund

Seminar i anledning reformasjonsjubileet
Knut Alfsvåg: Hvor katolsk er DELK?  
Om Kirkens sju kjennetegn, Skrift og 
tradisjon, og kirkens katolisitet.
Jan Bygstad: Hvorfor er jeg lutheraner?  
Er luthersk tro aktuell i dag? Et vitnes-
byrd.

– Panelsamtale med mulighet for spørs-
mål og innspill fra salen.
Seminaret er gratis, men det er kollekt 
til dekning av utgiftene.

På grunn av servering av lunsj lørdag, 
er det påmelding innen 23. januar til 
   Boe Johannes Hermansen  
   • boe.johannes.hermansen@delk.no 
   • telefon 996 12 822

Tidspunkter og andre nødvendige 
detaljer finner du i programmet som du 
kan lese og laste ned fra www.delk.no.
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Lokale kontaktpersoner  
for Bondal

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.

Spørsmål,	kommentarer	
eller forslag 

Vi minner om støttemedlemskap som 
koster 250 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 
eventuelle gaver kan sendes til konto nr. 
2680 07 50503.

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 bibelgrupper, 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_Bon-
dal fjellstue og benytt bookingoversikten 
for å se når fjellstua er ledig.

HORT EN
Torill Askjer, tlf. 975 86 692
torill.askjer@gmail.com
OSLO
Bodil H. Thorsnes (varamedlem)
Tlf. 482 72 532
bodilthorsnes@hotmail.com
POR SGRU N N
Torstein Hvale (rådsmedlem)
Tlf. 35 51 32 77 / 922 18 970
torstein.hvale@sf.nett.no
SK I EN
Torbjørn Nilgard (sekretær)  
Mobilnr: 489 98 876, 
tn@hybeko.no
NORDRE VESTFOLD
Tone Heian (styrerepr.)
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. 33 31 69 14 / 411 60 634
knutbergan001@gmail.com
HUSMOR
Anita Gundersen
Tlf. 990 39 741
anigunde@gmail.com 

Bondal-
siden

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 ønsker å takke Knut Næss for den 
store innsatsen han har bidratt med i 
Bondal Fjellstue. Innkjøpsansvarlig har 
en meget sentral rolle i den daglige 
driften av fjellstua. Videre er vi veldig 
takknemlige for at Håkon Gjelstad fra 
Tønsberg har sagt ja til å ta over denne 
oppgaven.

Ny	innkjøpsansvarlig	på	
Bondal Fjellstue

Bondal

Leirer og dugnader  
sesongen 2017
Vinterferieleir
Fredag 23. til tirsdag 27. februar. 
Vårdugnad
Fredag 9. til søndag 11. juni. Påmelding 
til Knut Bergan, tlf. 411 60 634.
4. og 5. klasse leir
Mandag 26. til torsdag 29. juni.
6. og 7. klasse leir
Torsdag 29. juni til søndag 2. juli. 
Vi over 50
Mandag 24. til fredag 28. juli.  
Ulf Asp som åndelig leder. 
Bibeldagene
Torsdag 10. til søndag 13. august.  
Jens Bjørnsgård som åndelig leder. 
Vaskedugnad
Fredag 16. til søndag 18. juni.
Høstdugnad
Torsdag 12. til søndag 15. oktober. Påmel-
ding til Knut Bergan, tlf. 411 60 634.

Stilling ledig som husmor
Anita Gundersen har signalisert at hun 
ønsker å trekke seg som husmor ,og vi 
takker henne for den store innsatsen 
hun har gjort for Bondal fjellstue. Det er 
behov for en ny person som kan ta over 
hennes oppgaver før sesongen 2017. De 
viktigste oppgavene vil være å ha ansvar 
for kompletteringsinnkjøp, sengetøy, 
duker, håndklær m.m. samt ansvar for 
gjennomføring av årlig vaskedugnad på 
høsten. Ta kontakt med lokal Bondalkon-
takt for å melde interesse.

Vinterleir 2017
Styret ønsker å gjenta suksessen fra tid-
ligere år og arrangerer vinterferieleir for 
familier fra fredag 23. februar til tirsdag 
27. februar. Det vil bli et variert opplegg 
med samlinger i stua, mye lek, skiturer, 
blåtur og mye annet. Dersom dere har 
lyst til en flott vinteropplevelse sammen 
med andre familier, så meld dere på til 
Kjell-Andre Bettum, telefon 954 50 814. 
Det er mulig å delta på deler  av leiren 
dersom dere ikke har anledning til å 
være med alle dagene.

Mye ledig kapasitet på fjellstua  
i vinter
Fjellstua står mye tom i tiden fra novem-
ber og fram til vinterferien. Det samme 
gjelder tiden fra vinterferien og til våren.  
Dette er en fin anledning for menigheter, 
ulike grupper eller privatpersoner til å 
oppleve det flotte vinterlandskapet som 
er her oppe. Hva med en påsketur til 
Bondal? Ta kontakt med booking- 
ansvarlig Ester Bettum.

Katrine	Rudsro	har	gått	ut	av	
Bondalsytyret
Vi takker Katrine for den solide innsatsen 
hun har gjort i styret, og ønsker Torbjørn 
Nilgard velkommen.
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”Går det et ekstratog for jøder til him-
melen?” var temaet i Kirkeforum 26. 
september. 
Et fullsatt allaktivitetsrom på Granly 
skole fikk høre generalsekretær Rolf 
Gunnar Heitmann i Den Norske Israels-
misjon holde et inspirerende og klargjø-
rende foredrag. Han trakk linjene både 
bibelteologisk og kirkehistorisk og viste 
hvordan teamet var blitt forstått gjen-
nom historien. Konklusjonen var at det 
er nødvendig å forkynne evangeliet for 
alle folkeslag – også jødene – i samsvar 
med Bibelens ord: ”For jøde først”. 

– Det var også nytestamentlig praksis, 
sa Heitmann, og viste blant annet til 
Apostlenes gjerninger 13,46. Heitmann 

svarte også velvillig på mange spørs-
mål i tilknytning til temaet. Kvelden 
ble ledet av Boe Johannes Hermansen, 
medlem i Kirkeforum-komiteen.
Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Et ekstratog for jødene?

Med dette nr. er det nesten 200 flere 
som får Underveis sendt i posten hjem. 
Økningen er skjedd ved at en rekke 
foreldre til barna i skolene Bjerkely, 
Granly og Moe har godtatt å få bladet 
sendt. Vi arbeider for samme ordning i 
alle DELK-skolene. Vi mener dette gjør 
distribusjonen bedre. Og vi håper våre 
nye postmottagere setter pris på tiltaket. 

Underveis blir sendt så lenge man øn-
sker å motta det. 

Hvis du vet om noen som gjerne vil 
ha bladet i posten, så takker vi for å få 
melding om det. Noen kan oppleve at 
bladet er uteblitt. Når vi får blad i retur 
og ikke greier å finne ny riktig adresse, 
skjer dessverre det.  Redaksjonen

Flere	får	Underveis	i	posten Husk 
å melde 

adresseforandring!
Har	du	flyttet,	

eller vil du ha bladet sendt 
til en annen adresse?

Ring telefon 33 35 93 50  
eller send en e-post til 

underveis.abonnement@delk.no

”Det få vil ha, men alle trenger. Hvor-
dan formidle kristen tro til dagens 
mennesker?” var temaet for tidligere 
sogneprest Harald Kaasa Hammer i 
Kirkeforum 9. november. 
Møtet ble holdt i allrommet på Granly 
skole.

– Gud har to store prosjekter som han 
vil ha oss med inn i, sa Hammer og viste 
til at Gud – som sitt første prosjekt – dri-
ver på og holder himmel og jord vedlike. 

Taleren påpekte at Gud trenger men-
nesker som ber: ”La din vilje skje på jor-
den slik som i himmelen.” Gud trenger 
at du smører verdensmaskineriet med 
Åndens frukt: kjærlighet, glede og fred. 
Og det er masse bruk for overbæren-
het, vennlighet og godhet. I vår tjeneste 
trengs både trofasthet, ydmykhet og 
selvbeherskelse. – Guds andre prosjekt 
er at mennesker skal bli frelst. Dette er 
en gjerning Ånden heier oss frem til. For 
å kunne gi andre mennesker evangeliet 
trenger vi den hellighet Ånden kan 
frembringe i oss, sa han.

Hammer fremholdt tre utfordringer: 
For det første må hustavlene vinnes 
tilbake fra Pontoppidan, som tok dem 

ut av katekismen. For det andre må vi 
stadig fornye vårt forhold til Jesus, vår 
frelser, bror, Herre og venn. Og for det 
tredje må vi be for våre nærmeste som 
ikke har tatt i mot frelsen i Jesus Kris-
tus, jf. hva apostelen skriver i Rom 10,1: 

”Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn 
til Gud for dem er at de må bli frelst.” 
Jakobs svar i 1 Mos 32,26 er også verdt å 
merke seg: ”Jeg slipper deg ikke uten at 
du velsigner meg.”

Foredraget – som finnes på DELKs 
hjemmeside – ble etterfulgt av spørsmål 
og samtale. Kvelden ble ledet av Jan Erik 
Askjer.  
Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Hvordan formidle tro?

Rolf Gunnar Heitmann

Harald Kaasa Hammer

Hver høst arrangerer tilsynsmannen 
og skolekonsulenten et innførings-
kurs om DELK, for nyansatte ved 
skolene våre.
En flott høstdag i slutten av september 
var 10 deltakere samlet til kurs i Døvik 
kirke. De kom fra skolene Ryenber-
get, Skauen og Granly og hadde alle 
startet opp i ny jobb i høst.

På kurset gav Alf Henrik Engen en 
levende beskrivelse av DELKs historie, 
helt fra den spede starten for 150 år 
siden da en del foreldre i Vestfold tok 
barna ut av den offentlige skolen og 
begynte å undervise dem selv.

Rolf Ekenes redegjorde for hva 
DELK er, og ønsker å være, i dag, 
mens Tore Slettvik tok for seg skole-
driften og hvordan den er organisert.

Det var satt av tid til en delerunde 
om «min vei til DELKs skoler» og til 
en god lunsj midt på dagen.

I evalueringen gav deltakerne 
uttrykk for at dette hadde vært en 
nyttig og hyggelig dag som gjorde 
dem bedre rustet til å være lærer på en 
DELK-skole.

Tekst og foto: Tore Slettvik

Fikk grunnleggen-
de kunnskaper 
om	DELK
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Aktuelle	bøkerGrethe Marie Minnesjord  
ny menighetssekretær i Telemark 

Alle bøkene kan kjøpes fra DELK-forlaget
Epost: delkforlaget@delk.no • Telefon: 33 35 93 52 

DELKs	nettbokbutikk	finner	du	på	
http//delk.no eller http://delkforlaget.delk.no/

Etter mange år som lærer på Skauen 
kristelige skole var det en annerledes 
skolestart for Grethe i år. I midten av 
august ble hun den nye menighets-
sekretæren i DELK i Telemark. 
 

– Hva gjør en menighetssekretær?
– Denne jobben er veldig variert og 

har sjeldent like dager. Jeg har både 
praktiske og administrative oppgaver i 
menigheten, forteller Grethe. – I oktober 
forberedte jeg og Jens, presten vår, en 
festkveld for alle frivillige i menigheten. 
Det var kjempemoro! Siden vi ikke har 
hatt en menighetssekretær i Telemark 
tidligere, så er det mye nytt som skal på 
plass, og stor frihet til å forme stillingen. 

– Hvorfor ville du bli menighetssekre-
tær? 

– Gud ledet meg hit jeg er nå i dag, sier 
Grethe trygt. – Han stoppet meg opp, 
jeg ble tvunget til å lytte, og så viste han 
meg denne oppgaven. Jeg hadde egent-
lig ikke tenkt at dette var noe som var 
for meg, men Gud kjenner meg best, og 
jeg kjenner jo nå at jeg trives! 

– Mannen din, Magnus, er i eldsterådet. 
Hvordan er det å være så tungt inne i 
menighetsarbeidet, blir det litt for mye 
av det gode? 

Grethe smiler. – Nei, jeg synes ikke 
det, foreløpig føler jeg i alle fall at vi har 
fått mer enn vi har gitt, og vi får god 
hjelp av barna hjemme. Det kan natur-
ligvis hende at det blir mer slitasje over 
tid, men her om dagen leste jeg løftene i  
1 Tim 3,13: For de som utfører tjenesten 
godt, blir høyt verdsatt og kan vise stor 
frimodighet i troen på Kristus Jesus. Det 
er god grunn til takknemlighet når vi får 
løfte om frimodighet i troen!

– DELK har i hele sin historie vært 
ganske mannsdominert. Hvilke fordeler 
kan du som kvinne ta med deg inn i 
arbeidet? 

– Vi er ulike mennesker i menigheten, 
ulike personer og personligheter, sier 
hun. – Kanskje kan jeg ta med meg nye 
ting inn i rollen som gjør at vi bedre får 
fram bredden? Jeg har nok større fokus 
på detaljer, og hvordan estetikken kan 

være med på å understreke de viktige 
tingene. I sum tror jeg vi står bedre 
rustet til å møte mangfoldet når vi er litt 
mangfoldige selv. 

– Hva ser du på som styrkene i den 
nye menigheten i Telemark? Er det noe 
du vil savne fra menigheten i Skien? 

– Vi har veldig mange ulike ressurser 
i menigheten, og vi står sterkt sammen. 
Mangfoldet er en stor styrke, og den 
positive viljen til å få ting til å fungere 
praktisk. Hun fortsetter: – Når vi nå 
skal i gang med kirkebygging og andre 
store oppgaver, så er det en trygghet i 
bønnefellesskapet, og i at vi er velsignet 
med så mange dyktige fagpersoner. 

– Om det er noe jeg vil savne? Grethe 
tenker lenge. – Menigheten er der men-
neskene og forkynnelsen er. Det at vi 
bytter rom og navn har ikke noe å si. Nå 
har vi også enda bedre muligheter til å 
treffes og prate etter møtene. Jeg kjenner 
på glede, og ikke savn, sier hun sikkert. 

– Vi går inn i julehøytiden, og et nytt år 
med Telemark menighet. Er det noe du 
gleder deg spesielt til?

– Nå har det vært mye å tenke på, fest-
kveld og mye praktisk som skal på plass 
på Hauges, sier hun, – så jeg har vel 
ikke hevet blikket så langt fram. Men 
juleforberedelsene gleder jeg meg til. 
Og at Bertil Andersson kommer som ny 
prest på nyåret. Jeg vet det er et stykke 
fram, men det er ikke til å unngå at jeg 
gleder meg stort til vi får et nytt kirke-
bygg på Skauen! 

Tekst og foto: Fred Arve Fahre

Pris hans navn
kan kjøpes fra bokselger i menigheten 
eller direkte fra DELK-forlaget. Ved 
forsendelse kommer porto i tillegg.

Boka har 218 titler og 281 sider. Alle 
sanger har notesetting og besifring.
Utgis av DELK-forlaget. Pris: 250 kr. 

Munken som endret Europa, 
Reformatoren Martin Luther.
Rett foran tronen til Europas mektigste 
hersker, keiser Karl 5, står den ensom-
me munken og teologilæreren Martin 
Luther i 1521 og nekter å bøye av.
Munken som endret Europa er en 
nyskrevet biografi om Martin Luther i 
anledning reformasjonsjubileet i 2017.
Innbundet.
Utgis av Luther Forlag. Pris 349 kr.

Mysteriet i mumiemaska
Kan ei gammal egyptisk mumiemaske 
avsløre den eldste ordlyden i NT?
I den første boka om Det store pusle-
spillet førte Hans Johan Sagrusten his-
toria om manuskripta til Bibelen tilbake 
til 100-talet e.Kr. I denne andre boka 
følgjer vi historia endå lenger tilbake, 
til tida før år 100. Kan det finnast enda 
eldre manuskript enn dei som forska-
rane i dag har tilgang til?
Verbum 2016. Pris 298 kr.

Grethe Marie Minnesjord
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Bibelhelg i Tønsberg i november 
- Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn

Hvordan forholder vi oss til endetids-
tekster i 2016?
Da TV kom, var det kristne som mente 
det var dyret i Åpenbaringsboken. Det 
var jo bilder som var levende og som 
kunne tale. I dag ser vi det annerledes. 
Men de var våkne kristne den gang 
som "ville lytte etter lyden av hans 
trinn", sa Sverre Bøe i sin bibeltime i 
Granly kirke lørdag 12. november. 

Sammen med NLM fra Misjonshuset 
i Tønsberg inviterte menigheten i på 
Granly til bibelhelg med Sverre Bøe. 
På de to bibeltimene på Granly lørdag 
fikk om lag 70 personer en grundig 
gjennomgang av endetidstekstene i 
Bibelen med særlig vekt på Åpenba-
ringsboken. 

Sverre Bøe er professor i Det nye 
testamentet på Fjellhaug internasjo-
nale høgskole og har arbeidet mye 
med endetidstekstene og Johannes 
Åpenbaring. Blant annet har han skre-
vet boken En blodrød tråd gjennom 
Johannes Åpenbaring. Den boken kan 
ennå kjøpes.  

Bibelen sier om fremtiden at utvik-
lingen faktisk går mot en avvikling. 
Det er mye i endetidstekstene vi ikke 
forstår, eksempelvis det Daniels bok 
sier om "en tid og tider og en halv 
tid". Mange har gjennom tidene villet 
forklare og tolke. Det viktige for oss er 
at vi blir å finne på rett side når Jesus 
holder dom. Da må vi være skrevet i 
Livets bok.  Og vi bør lytte etter lyden 
av hans trinn, som det heter i sangen.  
Enden vil komme som en tyv om nat-

ten, for de som sover, og det skal skje 
fort!

Johannes fikk se glimt av hva som 
skal skje, det var som et forheng ble 
dratt til side. Åpenbaringsboken inne-
holder både profetier, endetidsglimt 
og brev til menigheter. Det er viktig at 
tekstene lyder i forsamlingene. De skal 
være med på å holde oss våkne når 
brudgommen kommer. Det skal skje 
forfølgelse og forførelse. Forførelsene 
kommer innenfra. 

På gudstjenesten i en nær fullsatt 
Granly kirke søndag formiddag holdt 
Sverre Bøe preken. Han talte over 
dagens tekst Lukas 13 om Jesus som 
helbreder en kvinne på sabbaten. 

Søndag kveld var godt over 100 
mennesker til stede i Misjonshuset 
i Tønsberg til siste samling denne 
bibelhelgen. Mens tekstene på lørdag 
handlet om de tunge og dystre sidene 

– de forferdelige ting som skal skje, så 
var fokuset søndag kveld rettet mot 
himmelen, det som venter Gudsfolket 
som er på vandring hjem. Sverre Bøe 
kalte det folket for Tempel-paradis-
by-folket. Johannes fikk se noe som 
ingen mennesker har sett. Hvordan 
skal man da klare å beskrive det? 
Johannes måtte bruke det som folk på 
hans tid visste om de mest fantastiske 
og edle materialer når han forteller 
om det  nye Jerusalem. Og han bruker 
datidens tallsymboler for det som er 
fullkomment, som tallet 12000.

Sverre Bøe var svært forsiktig med å 
tolke hva tekstene betyr. Det er mye vi 

ikke forstår, og vi må være forsiktige 
med si at beskrivelser i Åpenbarings-
boken skal forståes med hendinger 
som skjer i dag. Men han understreket 
at vi må være våkne, og være kjent 
med Åpenbaringstekstene. Om mye er 
uklart, så har Gud kontrollen. Han er 
Herren, og Jesus Kristus har seiret en 
gang over døden og Satan, nå er det 
bare avslutningen som står igjen. En 
dag skal alle som er skrevet i Livets 
bok samles hjemme i himmelen til 
evig lovprisning av Lammet. Det er 
bare på grunn av frelsen ved det slak-
tede lam at vi som er født som fiender 
av Gud, kan få bli med i det himmel-
ske lovsangskor. Det er bare av nåde!

Takk for en rik bibelhelg!

Arvid Ludvigsen

Disse	går	til	konfirmantforberedelser	2016	-2017
Hordaland

- Kari Olise Klyve
- Josefine Mjøs
- Ingrid Nordanger
- Karina Straumstein
- Otto Vistvik

Oslo: 
Ingen konfirmanter

Tønsberg
- Cato Andreassen
- Jan Emanuel Arnesen
- Per Henrik Biørn 
- Maria Børresen

- Kristine Øien Christensen 
- Elinda Førland Engvik
- Victoria Godtlibsen
- Marie Skjeldal Grytnes 
- Sander Woo Jin Grytnes 
- Leonora Jarlsbo 
- Lars Johansen 
- Victoria Yoon Kolsing
- Silje Lier
- Nora Mehus 
- Sander Minnesjord 
- Elisabeth Rønning
- Magne Rønningen
- Jørgen Saaghus
- Eveline Sahlsten

- Julie Sellevoll
- Oliver Simonsen
- Alfred Fahre Sperre
- Andreas Tretteteig
- August Olai Worren 
- Marianne Øyjordsbakken

Sandefjord
- Ingrid Abrahamsen
- Benjamin Andersson
- Aurora Døvik
- Per Rasmus Eskedal
- Andreas Glosli
- Berge Granerød
- Joel Gundersen

- Kaja Guren
- Tor Jakob H. Vatnedal
- Marie Rantrud

Telemark
- Adrian Andersen
- Viktor Minnesjord
- Martin Semb
- Per Kristian Ween

Østfold
- Edgar Bakkehaug Persen 
 (Nordreisa, Troms)

Sverre Bøe. Foto: privat



Den 21. og 22. oktober var Rådsmøtet 
samlet på Strand ved Sandefjord.  Fra 
fredag ettermiddag til lørdag ettermid-
dag ble 16 saker behandlet. Det deltok 
24 stemmeberettigede rådsmøtemedlem-
mer og 8 andre innkalte. 
Tilsynsmannen ledet Rådsmøtet og 
ønsket velkommen. Ole Døvik, Haavard 
Kirkeng og Bertil Andersson deltok som 
nye medlemmer. 

• Samlivsutvalget har levert arbeid til 
Rådsmøtet tidligere som er blitt behand-
let. Nå forelå en endelig innstilling. 
Denne saken krevde lang behandlings-
tid. Dokumentet har 6 kapitler. Det var 
enstemmighet om de fire første kapitler: 
innledningen, kristen ekteskapsforstå-
else, samboerskap og skilsmisse. Ka-
pitlet om Gjengifte krevde mye debatt. 
Rådsmøtet vedtok med 13 mot 12 
stemmer at "Det nye testamentet åpner 
ikke for gjengifte etter skilsmisse". Min-
dretallet støttet det synspunkt at "Det 
nye testamentet åpner under bestemte 
forutsetninger for mulighet til gjengifte 
etter skilsmisse".  Samlivsutvalget legger 
fram ny innstilling til det siste kapittel 
om Tilhørighet og tjeneste i kirke og 
skole til Rådsmøtet i mars.

• Ny menighetsdannelse i Alta har 
vært behandlet tidligere. Det ble vedtatt 
at Rådsmøtet ber tilsynsmannen og 
administrasjonen arbeide videre med 
spørsmålene omkring eventuell menig-
hetsdannelse i Alta/ Nord-Norge med 
sikte på avklaring i løpet av 2017. 

• DELK til besvær.  Det har den senere 
tid kommet signaler til DELKs ledelse 
om mennesker som bærer på sår og 
smerte fra sin oppvekst i skole og kirke 

i DELK-sammenheng. Vi henviser i den 
forbindelse til artikkelen Underveis nr 
2/16, også med tittelen DELK til besvær, 
samt TMs avslutningstale ved slutten 
av St. Hansstevnet i juni.  Saken har al-
lerede vært drøftet i DELKs hovedstyre. 
Flere organisasjoner og kirkesamfunn 
har i det senere hatt tilsvarende tilbake-
meldinger fra mennesker i egne rek-
ker, og kristenmedia har et stort fokus 
på hvordan dette håndteres i de ulike 
kirkesamfunn. Rådsmøtet (RM) drøftet 
grundig hvordan vi best skal håndtere 
slike saker i fortsettelsen.
Det ble enstemmig vedtatt å nedsette en 
arbeidsgruppe som arbeider videre med 
denne saken. TM oppnevner gruppen 
etter forslag på navn fra RM. Arbeids-
gruppen skal drøfte ulike måter å gå inn 
i denne saken på. Gruppen legger fram 
rapport for RM i mars 2017. 

• Liturgikomiteen la fram forslag til 
ny dåpsliturgi. Forslaget var ferdig og 
gjort kjent for medlemmene kort tid før 
Rådsmøtet, derfor blir denne saken tatt 
opp igjen i neste RM.
Liturgikomiteen bes fortsette arbeidet 
med vår dåpsliturgi med sikte på ende-
lig vedtak på RM 1/17. 

• Flyktninger i menighetene – bry eller 
bra? Dette var tittel på en innledning til 
samtale som Beint Saaghus var invitert 
til å holde. Saken er en aktuell utfor-
dring for enhver kristen forsamling, og 
for hver enkelt av oss. Mange av de som 
i 2015 kom til Norge, er bosatt ute i kom-
munene først nå i høst. I møte med inn-
vandrere har vi som kristne og menighet 
en stor fordel på grunn av vår religiøse 
plattform. Vår nestekjærlighet bør drive 
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oss til en aktiv holdning til kontakt, til å 
invitere flyktninger hjem og etter hvert 
også kanskje til menighet. 

• Ny nestleder til Rådsmøtet og sted-
fortreder for tilsynsmannen. Morten 
Askjer har hatt denne oppgaven en tid, 
nå var perioden omme. Alle prester i 
menighetstjeneste er kandidater. Jan 
Erik Askjer ble valgt til ny nestleder og 
stedfortreder.

• Skolerådets deltagelse i RM i skole-
saker. Når skolesaker behandles i 
Hovedstyret og Rådsmøtet, har det nå 
blitt rutine at skolekonsulenten innkal-
les til møtene. Skolerådet mener at det 
teoretisk kan tenkes at det kan være 
interessekonflikt mellom skolekonsulen-
ten som er hovedstyrets ressursperson 
i skolesaker, og Skolerådet som bl.a. 
representerer skolestyrene. Skolestyret 
har derfor vedtatt i sak 20/16 å be om 
at skolerådets leder inviteres til Råds-
møtet og Hovedstyret når skolesaker 
behandles. Det ble enstemmig vedtatt at 
når skolesaker behandles i Rådsmøtet, 
inviteres en representant som Skolerå-
det velger.

• Reviderte retningslinjer for kristen-
domskomiteen. Gjeldende retningslin-
jer for kristendomskomiteen ble vedtatt 
i Hovedstyret i 2008. Hovedstyret har i 
sak 24/16 vedtatt at retningslinjene for 
kristendomskomiteen sendes til høring 
på Rådsmøtet. Rådsmøtet sluttet seg 
enstemmig til det fremlagte forslag. 

• Katekisme-temabok. Kristendomsko-
miteen har kommet til at det er behov 
for en temabok om katekismen for 
mellomtrinnet. Den nye læreboka Tro-
ens vei, som er et samarbeidsprosjekt 
der flere kristne skoleorganisasjoner 
er med, blir et godt verk, men det har 
mindre stoff om troslære og etikk enn vi 
i DELK hadde ønsket. Det ble enstem-
mig vedtatt å støtte forslaget om å lage 
en katekisme-temabok.

• DELK som skoleeier. Hovedstyret har 
i sak 56/16 behandlet en sak om DELKs 
ansvar som skoleeier. Et dokument er i 
høst er sendt på høring til skolestyrene 
og Skolerådet. Rådsmøtet var nå invitert 
til å uttale seg. Hensikten har vært å få 
frem en debatt om vår oppgave og rolle 
som skoledriver. Rådsmøtet sluttet seg 
til dokumentet "DELK som skoleeier" 
med de momenter som fremkommer i 
samtalen. 

Fra Rådsmøtet 
Arvid Ludvigsen, rådsmøtesekretær

Rapport	fra	Rådsmøtet

Kort	fra	DELKs	Hovedstyre	
Kort fra Hovedstyret 25. august i Bergen 
og 22. november i Nordre Vestfold.

• Sandefjord menighet bytter navn til 
Moe menighet.

• Skien og Porsgrunn menigheter slår 
seg sammen til en menighet: Telemark 
menighet.

• Det arbeides med ny menighetsorga-
nisering og -struktur til bruk for menig-
hetene.

• DELKs hovedkontor flyttes til Bjerkely 
menighetssenter innen 1. jan 2019.

• Økonomien i DELKs hovedkasse ser 
ut til å bli krevende framover. IKT har 
vært satsingsområde det siste året, og de 
offentlige tilskuddene har gått ned. Pga. 
økt arbeidsmengde ved hovedkontoret 

har stillingene økt. Det arbeides med 
flere måter å øke inntektene på.

• Jostein Bendiksen fra Skien, lektor i 
videregående skole, er engasjert til å 
skrive nytt historieverk for DELK til 
150-årsjubileet i 2022. Avtalen mellom 
DELK og forfatter er under arbeid.

• Olaf Engestøl, 29 år, fra Kristiansand, 
ansettes som prest i Kristiansand og 
Egersund fra 1. januar 2017.

• Ca. halvparten av opplaget av Sang-
boktillegget «Pris hans navn» har til nå 
blitt solgt fra DELK-forlaget.

Venke S. Gjelstad
Hovedstyresekretær
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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, Rogaland, Hordaland 
og Østfold.
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Døpte  Født  Døpt  Menighet
- Kristoffer Barkot Ermias Weldemichael 16.06.16  21.08.16  Tønsberg
- Wahid Ahmad Sediqi, Jørpeland 17.10.95  18.09.16  Dalane
- Julia Semb, Skien 22.07.16  25.09.16  Skien
- Madeleine Nilgard, Skien 27.05.16  25.09.16  Skien
- Annabelle Berland, Stavanger 19.08.16  09.10.16  Dalane

Vigde
- Rebekka Stålerød, Andebu og Øyvind Sæleset, Kvelde giftet seg i Andebu kirke 4/6-16 

Døde              Født Død        Menighet
⁻ Borghild Grønneberg, Tønsberg 02.07.26 14.06.16 Tønsberg
- Vidar Eikeberg, Sem 05.08.57 18.07.16 Tønsberg
- Arne Ragnar Døvik, Tønsberg      08.04.47      27.09.16       Tønsberg
- Herman Arthur Holt, Ramnes 10.02.26 03.10.16 Nordre Vestfold
- Thorveig Synnøve Hermansen, Skien 04.08.29 15.10.16 Skien
- Lars Skjelbred, Andebu 09.07.21 16.10.16 Nordre Vestfold
- Bjørn Kaspar Rønningen, Holmestr. 25.10.43 17.10.16 Nordre Vestfold
- Hans Olav Borge, Skien 26.07.42 22.10.16 Porsgrunn
- Camilla Simonsen, Revetal 15.10.35 26.10.16 Nordre Vestfold
- Solveig Heimdal, Tønsberg 28.01.24 25.10.16 Tønsberg 
- Arne Christian Grytnes, Tønsberg 30.04.36 27.10.16 Tønsberg 
- Karin Johanne Fon Vike, Stokke 11.11.39 30.10.16 Nordre Vestfold
 
 Antall innmeldte: 22. Antall utmeldte: 5.

Skattefradragsordningen for gaver til DELK er i endring. Fra 
2017 gjelder bare nye avtaler.
Når du vil gi gaver og få skattefradrag, må du bruke Avtalegiro 
(når du registrer deg på nettet heter det «AvtaleStraks»)
Hvis du vil gi enkeltgaver,, får du et KID-nr. Enn så lenge får du 
tildelt KID-nr ved å henvende deg til Venke på DELKs hoved-
kontor, tlf 33 35 93 50 eller epost til vsg@delk.no.
Til hvert gaveformål fylles det ut et avtaleskjema. Skjemaene 
finner du på www.delk.no/gaver/ eller i kirkene, eller du kan 
henvende deg til DELKs hovedkontor. 
Bankkonto for gaver med og uten skattefradrag er 3000 24 91210. 
Gaveformål med skattefradrag er: Prestetjenesten, Misjonen, 
Nordre Vestfold kirke- og skolebygg, Bergen menighet kirkebygg, 
Håkonsund kirke sanitærbygg, Telemark menighetsbidrag, Ryenberget 
menighetsbidrag, Granly menighet nytt orgel. Fra 2017 tas det sikte 
på at menighetsbidrag i Vestfold også kommer inn under ordningen.

 Gaver uten skattefradrag kan gis direkte til:

• DELKs misjonsarbeid:  konto 2400 19 51439
• Kirkelbladet 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. Brage 
Johan ble født i Japan 2. januar i år. Pe-
rioden er på seks år.

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 har reist til 
Nord-Afrika.  

- E-post: signe.minnesjord@gmail.com 
- E-post: georgstensland@hotmail.com
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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
Torgeir Døvik, eldste
Telefon: 482 72 792
E-post: tdovik@gmail.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 (fra 01.01.17)
Telefon 975 09 802
epost: olafengestoel@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
Sødalsveien 73, 4600 Kristiansand Sør
Olaf Engestøl, prest (fra 01.01.17)
Telefon 975 09 802
epost: olafengestoel@hotmail.com
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
hans-aage@hotmail.com
Sauherad/Midt-Telemark, 
Akkerhaugen kirke  
Norsjølia 6, 3812 Akkerhaugen 
Se Telemark menighet
Skien, Telemark Menighet
Porsgrunn og Skien menigheter  
har etablert en 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  (fra 01.01.17) 
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
Svein Minnesjord, eldste 
Telefon: 957 28 082
E-post: s-minnes@online.no
Anders Rønningen, eldste 
Telefon: 942 42 226
E-post: ronningenanders@gmail.com
Østfold, Missingmyra bedehus
Missingmyrveien 6, 1640 Råde
Boe Johannes Hermansen, prest
Telefon: 996 12 822
E-post: boe.johannes.hermansen@delk.no
Haavard Kirkeng, eldste
Telefon: 932 53 715
E-post: hkirken@online.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, 3714 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
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– Dette er dagen! Sa tilsynsmann Rolf 
Ekenes i åpningsordene ved vigslings-
gudstjeneste i nye Bjerkely kirke. – Dette 
er dagen som Herren har gjort, la oss juble 
og glede oss på den! Salme 118, 24. 

Etter sytti uker og 16 000 – 17 000 dugnads-
timer, er dagen kommet. Det er første 
søndag i advent, første søndag i det nye 
kirkeåret, og første søndag i ny kirke. 
Hvem skulle tro at det var mulig? Men i 
dag er alt klappet og klart, sola skinner og 
folk strømmer til. 350 stoler er satt frem, 
med glede konstaterer vi at vi må finne 
frem flere. Det er ikke vanskelig å følge 
oppfordringen om jubel og glede fra salme 
118 på denne dagen. Vi er takknemlig til 
byggekomiteen, dugnadsgjengen, forbe-
dere og alle som har bidratt, mens takken 
til Gud bobler i hjertet.

Men bor Gud virkelig på jorden?
– Himlers himmel kan ikke romme deg, 
langt mindre dette hus, fortsatte tilsyns-
mannen. Det var også leseteksten for 
dagen fra 1 Kongebok 8: – Så stod Salomo 
for Herrens alter midt foran hele Israels 
menighet. Han bredte hendene sine ut mot 

himmelen og sa: Herre Israels Gud! Det er 
ingen Gud som du, verken oppe i him-
melen eller her nede på jorden. Du holder 
pakten og viser godhet mot dine tjenere 
når de ferdes helhjertet for ditt ansikt. Men 
bor Gud virkelig på jorden? Se himmelen 
og himlers himmel kan ikke romme deg, 
langt mindre dette hus som jeg har bygd! 
Vend deg mot din tjeners bønn og hans rop 
om nåde, Herre min Gud! La dine øyne 
våke over dette huset natt og dag, over det 
stedet der du har lovet at navnet ditt skal 
bo. Ja, hør bønnen om nåde som din tjener 
og ditt folk ber, vendt mot dette stedet. 
Hør og tilgi!

Ikke bygget, men Jesus skal skinne
Vi har fått en praktisk og flott kirke, og et 
bygg som kan brukes til langt mer enn 
gudstjenester. Rett innenfor dørene er det 
kafe og minglerom, eget rom med lave 
stoler og bord til søndagsskolen, små-
barnsrom med stort vindu inn til kirken, 
stillerom og stor gymsal, som kan inklu-
deres i kirkerommet. Og ikke minst, er 
det god akustikk, det kunne Borre Vocale 
bekrefte. Samtidig har Bjerkelyfolket hele 
tiden sagt: Det er ikke så viktig at det blir 

så flott her. Det er Jesus som skal skinne i 
denne kirken, ikke bygget.  – Ikke glem alt 
godt er gave fra Gud, sang Familiekoret, 
både de og Borre Vocale bidro med vakker 
sang under gudstjenesten. 

Fra bil-kirkegård til levende kirke
Tilsynsmannen ønsket Guds rike velsig-
nelse for arbeidet videre og minnet om 
hvordan det så ut for 1 ½ år siden. – Da så 
det mer ut som en bilkirkegård her. Borti 
hjørnet der, sier han og peker, – lå det en 
haug med bakaksler. Ikke et vondt ord om 
bakaksler, altså, de trenger vi alle sammen, 
fortsatte han, – i dag står det et kors og en 
døpefont der. Prekenteksten er fra Matt 21, 
1-11 om Jesu inntog i Jerusalem. – Løs dem 
og før dem til meg, sa Jesus. Vi mennesker 
er bundet til tusen ting under himmelen, 
bare Jesus kan løse oss. Hvis det, ved Guds 
gode Ånd, kan skje i dette hus, da er hvert 
spikerslag, all vaskingen, all planleggingen, 
da er det verd det alt sammen, sa han. Så 
gikk prosesjonen, med korsbæreren i front, 
ut av kirken ut til folket. 

Tekst: Torun Fadum Døvik
Foto: TFR

DELKs	tilsynsmann	Rolf	Ekenes	holdt	preken	og	foretok	den	offisielle	
åpningen	av	Bjerkely	kirke.	Flere	bilder	ser	du	på	delk.no.

Fra bakaksler til kors og døpefont

Bjerkely kirke vigslet 27. november


