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I Jesus, 
for hverandre, 

ut i verden!



- 

− Kirken er blitt politisert, sier flere toneangivende 
politikere. − Prester og biskoper blander seg opp 
i det de verken har mandat til eller greie på. Og 
typisk nok lander de nesten alltid på venstresiden 
med sine løsninger. Det er politikk og ikke kristen-
dom som kommer i første rekke. Prester får holde 
på med det de kan og skal, nemlig forkynne evange-
liet. Å styre landet er vår jobb.  

Uten tvil noe å tenke på. Vi har eksempler de 
senere årene på prester og biskoper som foreskriver 
politiske detaljløsninger på kompliserte samfunns-
spørsmål som grenser til det pinlige. Da er det på 
sin plass at det reageres. 

Men vi må ikke gjøre det altfor enkelt for oss 
når det gjelder utfordringen innen kristentro og 
samfunnsansvar. Advarselen ovenfor fra enkelte po-
litikere kan veldig fort minne om beskjeden kirken 
i Norge fikk fra de tyske myndigheter: Hold dere til 
de åndelige ting og de evige sannheter. 

Kirken er et mangfold av mennesker som har 
ulike syn på vanskelige spørsmål i samfunnet. Kris-
tentroen omfatter hele livet: vårt forhold til Gud, til 
andre mennesker og til skaperverket. Det har vi en 
overveldende bibelsk dokumentasjon på. Å tenke at 
kristentroen primært er et forhold mellom mennes-
ket og Gud er en reduksjon av hva kristendommen 
er. Det er for eksempel ganske tankevekkende at 
mer enn 3000 bibelvers handler om fattigdom og 
rettferdighet. 

− Det dere har gjort mot en av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg, sa Jesus. Jesu minste 
søsken – vi møter dem hver bidige dag, på gata eller 
på tv. Hva gjør vi mot dem? Denne enorme etiske 
utfordringen kan ikke settes høyt nok. 

Kirken må gå inn i store temaer om f.eks. men-
neskeverdet og skaperverket. Hvis ikke blir forkyn-
nelsen tannløs og uten etisk salt og kraft. Kirken kan 

for eksempel 
ikke forkynne 
et radikalt 
nestekjærlig-
hetsbud uten 
å berøre vårt 
ansvar for 
flyktninger og 
de fremmede 
iblant oss. 
Også her har 
vi sterke bibel-
ske forma-
ninger. Vi kan heller ikke forkynne om det bibelsk 
begrunnede ansvaret for skaperverket uten å berøre 
de katastrofale klimaendringene som truer millioner 
av menneskeliv kloden over. Det er sterke indikasjo-
ner på at endringene i stor grad skyldes oss men-
nesker, vår egoisme, velstand og overflod. Vi kan 
ikke tie om det, like lite som vi tier om de ufødtes 
rett til å leve. Millioner afrikanere og asiater er ikke 
mindre verdt i Guds øyne enn tusener nordmenn. 

Dette må vi snakke sterkt og tydelig om ‘i tide 
og utide’, også overfor myndigheter og maktha-
vere – og oss selv. Da må uetiske og perspektivløse 
politiske prioriteringer pirkes borti og protesteres 
mot fra både prester og andre. Men kirken skal 
ikke begynne å foreskrive antall kvoteflyktninger, 
konsesjoner i oljenæringen eller leteboring i Lofoten. 
Forskjellige politiske praktiske løsninger kan være 
like moralsk høyverdige. 

Ja, vi skal i sannhet og i rett forstand engasjere oss 
politisk som kristne og kirke. Og samtidig sier Jesus 
et annet sted: − Ett er nødvendig. Søk først Guds 
rike. Det setter alt annet i rett perspektiv. Midt i 
denne krevende og livsviktige balanse skal vi leve. 

Tilsynsmann Rolf Ekenes
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LEDER

Politikk og evangelium

Ikke noe enkelt spørsmål å svare på. For hva er 
min egentlige identitet? Jeg vet godt om noen sider 
ved meg selv jeg er brydd av og ikke flagger veldig 
høyt. Er det meg? Ja, dessverre, litt av sannheten. 
Hva med informasjonen i passet mitt? Det sier: 
norsk, mann, født i 1950, 174 cm, blå øyne, grått 
hår. Sant helt ned i detaljene. Men er det hele sann-
heten? Nei, så menn. Et utsagn vi ofte hører lyder: 
Du er mer enn dine nederlag – og dine biodata.

Men hvem er jeg dypest sett? En veldig treffende 
karakteristikk av meg som et troens menneske er 
dette: Et tilgitt barn av Gud. Luthers sats om at vi 
er samtidig rettferdige og syndere i Guds øyne er 
en utrolig frigjørende måte å tenke på. Jeg er en 
synder, med det hele og fulle ansvar for hva jeg 

tenker, sier og gjør. Og når jeg vet at alt dette som 
er meg, i tanker, ord og gjerninger, er gjennomsy-
ret av selvopptatthet og nesten-likegyldighet, kan 
jeg miste fullstendig motet: Jeg arme menneske – 
sånn er jeg! 

Samtidig erklærer Gud meg som ‘ren og rettfer-
dig, himmelen verdig’ når jeg lever i troen på Jesus 
Kristus. Jeg er like rettferdig som Jesus selv når 
Gud ser på meg gjennom sin sønn. Da kan jeg si: 
Halleluja – sånn er jeg – også! 

Summa: Jeg er et tilgitt Guds barn som i takk-
nemlighet og tilbedelse til Gud kan fokusere på 
andre i tjeneste og omsorg, og gjennom det også 
finne meg selv. Noen bedre og dypere og sannere 
identitet kan jeg ikke få.  

Hvem er jeg egentlig?
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Jenny og Peter Johansen med barna Ja-
kob (8), Elisabeth (6 1/2) og Johanne (5) 
er nye i Moe menighet. I sommer flyt-
tet de til Jennys hjemby, Sandefjord, 
etter å ha bodd en årrekke i Bergen. 

Jenny er lærer med mastergrad i norsk 
og Peter, opprinnelig fra Nordland, har 
jobbet som sogneprest i DNK på Askøy.  
Etter å ha bestemt seg for å flytte «hjem» 
har Jenny fått jobb som lærer på Moe 
skole. Peter har sagt opp jobben og er 
for tiden familiefar og tømmermann 
i eget hus. De bodde i Sandefjord i ett 
år for fire år siden under Peters pappa-
permisjon. Det var da de dukket opp på 
Moe første gang.  

– Hvorfor valgte dere å lande i DELK da 
dere kom til Sandefjord? 
Peter svarer: – Det var Jenny som 
foreslo DELK. En luthersk menighet 
med et visst konservativt tilsnitt hørtes 
forlokkende ut. Jenny tilføyer: – Jeg fant 
ut av DELK fordi jeg hadde om konfe-

sjonskunnskap på studiet. Jeg leste om 
DELK og så at teoretisk sett skulle dette 
passe bra.

– Så ble det bare dette ene året på Moe, 
men i sommer kom dere tilbake igjen. 
Hva var det som gjorde at dere valgte 
Moe på nytt? 

– Menigheten har gjort et positivt inn-
trykk på oss, sier Peter, – overgangen 
fra DNK var forbausende liten, og Moe 
er en inkluderende menighet hvor vi 
ble fort med i bibelgruppe, blant annet.

– Hva er det menigheten er best på?
– Inkludering. Dere er flinke til å finne 
på sosiale ting med menigheten, svarer 
Jenny. De forteller også at de er synes 
det er fint med møter i tillegg til guds-
tjenesten. – Det er flere enn bare presten 
som har en gave til å forkynne og fint 
å løfte frem de andre som har noe på 
hjertet.

Peter sier at det er positivt at DELK 
har tatt tak i en del ting og tatt sin histo-

rie på alvor. – Det er veldig sunt at man 
har evne og vilje til endring samtidig 
som man kan holde på teologisk profil. 
Det er bra å kunne håndtere den spen-
ningen på en god måte. Og det opplever 
jeg at DELK gjør. 

– Hvilke utfordringer ser dere at vi har? 
– Det tror jeg er det samme som mange 
frimenigheter, svarer Peter. – Det er 
ikke plassen du bare ramler innom på 
en gudstjeneste. Og da blir utfordrin-
gen: Hvor er kontaktflaten med folk 
flest i Sandefjord for eksempel.  

– Vi har jo skolen, men hvor skulle vi 
gått hvis vi skulle gått bredere ut enn 
den?

– Ungdomsarbeidet vårt er fint. Det er 
kanskje litt lettere å invitere en venn på 
noe sånt og på den måten finne en vei 
inn i menighetslivet, svarer Peter.  

– Også det nystartede KRIK-arbeidet og 
sånne aktiviteter er viktig.

Ny familie på Moe 
- Hvorfor det?
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Jenny og Peter er nye ledere i Moskus, 
ungdomsarbeidet på Moe. De har alle-
rede gjort fine grep for å knytte ung-
domsarbeid og menighet sammen. En 
søndag i november hadde for eksempel 
Moskus ansvaret for kirkekaffen. Det ble 
en fin ting som samlet store og små. 

– Hva kan vi bli bedre på i DELK? 
Jenny tenker litt før hun svarer. – Jeg 
har tenkt at man skal vokte seg for at 
menigheten blir alt en driver med. At 
menigheten har så mange tilbud at du 
kan leve hele livet ditt der. Fordi da mø-
ter man ikke de som ikke tror og da vil 
man i hvert fall ikke vokse når man ikke 
kjenner noen å invitere inn.

– Jeg spør om de har noen bibelvers de 
har lyst til å dele med oss. 

– Ja, sier Peter. – La oss ikke holde oss 
borte når menigheten vår samles, fra 
Heb 10. Det høres kanskje strengt ut, 
men det er en viktig tanke. For vi tenker 
så lett: Hva får jeg igjen? Får jeg det sånn 
som jeg vil ha det? I stedet for å tenke at 
det er viktig at JEG er der, som en del av 
kroppen. 

– Gudstjeneste er ikke noe kjekt hvis 
ingen er der! avslutter Jenny. 

– Helt til slutt spør jeg barna om hva som 
er det beste med kirken? – Kirkekaffe! 
sier Jakob. – Kjedelig at kirkekaffe er så 
sjeldent! Vi må begynne å få kirkekaffe 
hver eneste søndag! Med kake, saft, bol-
ler og ingenting med cashewnøtter!
 
Av Erling Rantrud
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Motto for Generalforsamling 
og Sankthansstevne 2019: 

FellesskapT
– Det er jo det vi er skapt til – å ha fellesskap med Gud og med 
hverandre; med Gud i Ordet, i bønn, i lovsang – og med hveran-
dre, for eksempel på sankthansstevnet, smiler Per Øyvind Olsen, 
leder i programkomiteen for neste års generalforsamling og 
sommerstevne. 

– Derfor synes vi mottoet FellesskapT fanger dette opp på en god 
måte. Dette ønsker vi skal være en bærende tanke gjennom alle tre 
generalforsamlings- og stevnedagene.

Per Øyvind Olsen og komiteen som har ansvaret for program-
met for neste års storsamling i DELK, har fått med en rekke 
bidragsytere fra våre egne menigheter i tillegg til eksterne taler-
krefter. Ole Magnus Olafsrud, tidligere generalsekretær i Navi-
gatørene, vil tale på åpningsmøtet fredag kveld, og også ha et av 
seminarene på lørdag. Elisabeth Fehn Olsen, diakon i Ryenberget 
menighet, vil tale på morgenmøtet lørdag, mens Erling Rantrud vil 
være avslutningstaler på stevnet. 

På siste sommerstevnet hadde Ryenberget menighet en musikalsk 
sommerforestilling på lørdagskvelden. Neste år svarer Telemark 
menighet på utfordringen på fredagskvelden; det er grunn til å ha 
forventninger. På lørdagskvelden blir det storfamiliefest med mye 
spennende som skal skje. Blant annet vil Arne Nordbø fra Ryfylke 
Livsgnist gi oss et skråblikk på bedehuslivet. Fullt program med 
oversikt over møter, talere og annet kommer i neste utgave av Un-
derveis, i tillegg til at det legges ut på nettsidene så snart det er klart.

– Neste år har vi også et flott barneprogram hvor vi blant annet 
skal til Holt gård på spennende gårdsbesøk med mange aktivite-
ter, fortsetter Per Øyvind. – Så har vi en nyhet for ungdommene. 
De får eget telt i atriet mellom husene på Gjennestad hvor de kan 
trekke seg tilbake når trykket fra oss voksne blir litt drøyt, smiler 
han. 

Generalforsamlingens forhandlinger finner sted på fredag etter-
middag og lørdag formiddag. Generalforsamlingen er åpen for alle, 
mens bare delegatene har tale- og stemmerett. En viktig begiven-
het på stevnet i 2019 blir innsettelse av ny tilsynsmann i DELK 
under gudstjenesten på søndag. 

– Det er all grunn til å glede seg til sankthansstevnet neste år, slår 
Per Øyvind fast. – Vi har ennå ikke nådd 2019, men det meste er 
klart allerede. Samtidig venter en kjempejobb for å rigge et så stort 
arrangement. Uansett: Velkommen til store og små! avslutter Per 
Øyvind Olsen.

Bildet til venstre: 
Familien Johansen,
f.v. Jacob, Jenny, 
Elisabeth, Peter
og Johanne. 
Foto: privat

Generalforsamlingen
● Gjennestad i Stokke: fredag 21. - lørdag 22. juni

Sankthansstevnet
● Gjennestad i Stokke: lørdag 22. - søndag 23. juni
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Mye av det jeg har hørt fortalt etter at 
DELK sendte ut brevet i april, peker i 
samme retning. Det er mennesker som 
har opplevd at andre har bestemt over 
dem. Bestemt hva de skal tenke, føle, 
mene, tro, osv., i større og mindre grad. 
Og mange har opplevd et autoritært 
regime som det var umulig å opponere 
mot. Å få være og utvikle seg som et 
selvstendig menneske ble opplevd 
som vanskelig for mange. Det gjaldt å 
tilpasse seg det som ble forventet. 

Hva vil det si å få være et selvstendig 
menneske? I denne sammenhengen vil 
jeg si at det betyr å få være et subjekt. 
En opplevelse av at jeg får bestemme 
og utforme mitt eget liv. At jeg kan 
tenke, føle, og ha den kroppen jeg 
har, uten at andre skal bestemme over 
tanker, følelser, eller kropp. Om andre 
bestemmer, blir jeg et objekt for andres 
meninger eller oppfatninger om hvor-
dan jeg skal være. 

Bibelfortellinger kan være vanske-
lige. Bibeltekster har vært brukt for 
nettopp å bestemme over andre. Noen 
har derfor trolig et vanskelig forhold 
til dem. Men det å få være et subjekt 
er svært tydelig i en fortelling. Jeg skal 
kort referere til den.

Den blinde Bartimeus sitter ved 
veikanten og tigger. Bartimeus er en 
person som andre forsøker å bestemme 
over. For «mange snakket strengt til 
ham og bad ham tie». Bartimeus gjøres 
da til et objekt for andre menneskers 
behov. De andre har et behov for at 
han er stille. Han får ikke være et 
subjekt i eget liv. Han er en som andre 
kan «skalte og valte med» etter som de 
andre trenger. 

Mange mennesker jeg har møtt, har 
hatt en slik opplevelse av å være objek-
ter. Det var mange som bestemte. Det 

kunne være foreldre, lærere, storesøs-
ken, jevnaldrende, eller andre. Noen 
ganger ble Gud tatt til inntekt for den 
andres meninger. Den voksne eller den 
som bestemte hadde Gud på sin side. 
Da blir det umulig å argumentere mot. 

Å bli bestemt over er likevel en del 
av det å være menneske. Det gjelder 
både voksne og barn. Og det er mange 
situasjoner hvor det skjer. Om en blir 
objekt eller får være et subjekt kommer 
an måten det gjøres på. Bartimeus ble 
objektivisert. Jeg har hørt at mange har 
lik erfaring som han. 

Å få være et subjekt betyr at andre vi-
ser respekt. Respekt handler om at også 
et barn får være et subjekt i sitt eget liv. 
Barnet må få hjelp til å tilpasse seg de 
grenser som voksne setter. Å ikke sette 
grenser er omsorgssvikt. Det er måten 
det skjer på og barnets opplevelse som 
avgjør om barnet møtes med respekt. 
Barn kan være svært uenige i voksnes 
grensesetting. De kan bli sinte, kritiske 
og devaluerende. Men det går an å 
sette grenser og utvise respekt for den 
andre som subjekt samtidig. 

Da Jesus møtte Bartimeus, viste 
han oss også noe helt avgjørende om 
hvordan gode relasjoner fungerer og 
hvordan andre kan få være subjekt i 
eget liv. «Hva vil du jeg skal gjøre for 
deg?» spør Jesus. Jesus henvender seg 
til ham som et subjekt og lar han selv 
få si hva han ønsker. Om Jesus hadde 
for eksempel tenkt slik: Bartimeus er en 
blind mann, han trenger å få synet, det 
fikser jeg kjapt – og så hadde gjort det, 
uten å spørre, hadde Jesus gjort Barti-
meus til et objekt for sin helbredelses-
evne. Men nå lar han Bartimeus selv få 
bestemme. Han nærmer seg Bartimeus 
sin personlige grense, står på utsiden 
av den og spør. 

Å bestemme eller bli bestemt over

Å få være subjekt 
i eget liv
Av Gunnar Fagerli

Gunnar Fagerli er 
prest ved Institutt  
for Sjelesorg ved  
Modum Bad. 

Artikkelen er et re- 
digert utdrag av for-
fatterens innlegg på 
de regionale samling-
ene i Oslo og Vestfold 
i oktober/november i 
forbindelse med brev- 
saken. 
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Krenkelser og invadering skjer når andre 
ikke respekterer våre personlige grenser. 
Da blir vi gjort til objekter for andres be-
hov og ønsker, uansett hvor god intensjo-
nen måtte være. 

Fortellinger om mobbing, voldsbruk 
som slag over fingrene og ørefiker, utstø-
ting, trusler og «mer av samme slag», er 
erfaringer av å bli invadert, krenket og 
objektivisert. 

Når vi blir objektivisert kan vi miste 
taket i hvem vi selv er. Da blir poenget å 
møte den andre og gi det den andre vil ha. 
For da blir det lettere å være meg. Slik blir 
det en utvikling i oss som gjør at den jeg 
«egentlig er», settes på vent og «den utga-
ven de andre vil ha» tas fram og får plass. 

Det er interessant at i møte med Jesus 
gjør Bartimeus tre fysiske handlinger. Han 
tar av seg kappen. Det kan selvsagt være 
upraktisk for en blind å ha en sid kappe 
å snuble i. Men det kan også være en dyp 
symbolikk i det: Når han møter en person 
som viser han respekt, lar han være et sub-
jekt, så trenger han ikke den beskyttelsen 
som kappen symboliserer. Han kan møte 
andre mer ubeskyttet, nærmere seg selv og 
nærmere den andre fordi han virker trygg 
nok på ikke å bli invadert.

Det andre som skjer, er at Bartimeus rei-
ser seg opp. Han blir et oppreist menneske. 
Det er mange som har bedt om oppreis-
ning. Å reise seg opp er en del av det å 
være menneske. Å gi og hjelpe til med 
oppreisning er en del av det å ha respekt 
for og anerkjenne andre som subjekt. 

Så slo Bartimeus seg med i følget videre. 
Kanskje det går an å si at det er noe helt 
menneskelig i det: Når vi krenkes, invade-
res og trues, unngår vi det og holder oss 
borte, selvsagt. Når vi møtes med respekt, 
anerkjennelse og verdighet, søker vi mot 
det. (Fortellingen om Bartimeus kan leses i 
Mark 10,46ff.)

Har du en avtale?
Alle har hast, ingen har tid, alle har sitt å gjøre …

I denne salmen gir Olaf Hillestad en god beskrivelse av 
hvordan mange av oss opplever verden og miljøet omkring 
oss i vår travle tidsalder. Alle har vi vel en eller annen gang 
opplevd å ha kommet til en lukket dør, møtt en som ikke 
hadde tid til å ta imot oss eller høre på oss. Kan du tenke deg 
noe mer skuffende enn å bli møtt med spørsmålet «Har du en 
avtale?» – når du oppsøker noen i forbindelse med noe som er 
viktig for deg?

Med dette som et bakteppe er jeg glad for at vårt kirkesam-
funn og hele det norske kirkelandskapet i de senere årene 
mer og mer har innsett viktigheten av diakoni – eller kirkens 
omsorgsarbeid. Tradisjonelt tenker nok noen at diakoni er sy-
nonymt med eldrearbeid og omsorg for gamle og syke. Og ja! 

– det er en viktig del av dette arbeidet. Men stadig opplever vi 
at jaget i samfunnet og prestasjonsangsten gjør at stadig flere 
opplever angst og utenforskap. Det er alltid like trist å oppleve 
å se unge mennesker som sliter, og som i sin fortvilelse pådrar 
seg et rusproblem.

Gud har jo tid, evighet, ja, tid til å lytte stille …

Men så er det slik at han har satt oss – meg og deg – til å være 
hans hender og føtter, og gjøre noe for dem som sliter. Da er 
det godt å vite at vi har gode diakoner som gjør en stor innsats 
i ulike kristne sammenhenger. Men så går også kallet videre 
til hver enkelt av oss. «Ingen kan gjøre det for deg som du kan 
gjøre for evangeliet» – husker jeg en gammel forkynner sa. Og 
det å gjøre noe for evangeliet, er først og fremst å gjøre noe for 
en som sliter – en som kanskje ikke blir sett og verdsatt.

Det var like før jul for noen år siden. Jeg satt travelt opptatt 
med budsjett og regnskap i menigheten jeg var ansatt i. Da 
banket det på døren, og en liten kvinne i slitte klær og sliten 
i blikket kom inn til meg. Hun satte seg ned på gulvet, skalv 
i kroppen og fortalte med tynn stemme at hun hadde forsøkt 
å skaffe seg litt penger for å gjøre noen juleinnkjøp, så hun 
kunne stelle litt i stand til seg og sin gamle far i julehelgen. 
Da var jeg glad for å vite at jeg hadde menighetens fullmakt 
til å kunne gi henne mulighet til å få oppfylt dette ønsket, og 
kanskje bidra til å kaste et lite lysstreif innover et liv i håpløs-
het og fortvilelse.

Nå går det igjen mot jul – en høytid som mange ser fram til og 
gleder seg til. Like fullt er det også mange som gruer seg til 
julen, fordi livet er vanskelig, og ulike minner strømmer på.

Her finnes mange uløste oppgaver – ikke bare for diakoner og 
omsorgsarbeidere – men også for den enkelte av oss. Skal vi 
gjøre noe med denne utfordringen denne julen? La oss be for 
alle som gruer seg til jul – men la oss også være Guds hender 
og føtter i nærmiljøet. La oss be med Olaf Hillestad i det siste 
verset:

Hører du, Gud? Om jeg var slem, er jeg jo en av dine!  
Alt blir så trygt når bare du holder i hendene mine! 

Fred Søndby

Diakonispalten
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Av Beate Vollsnes Ekenes
Er du i havn med alle julegavene? Har du kjøpt eller laget noe 
til alle som kommer til å gi deg en gave? Ja, for det kan jo være 
litt pinlig å få gave fra noen som du ikke har gitt til. Det kan 
være et skikkelig stress med julegaver, men det er jo hyggelig å 
både gi og få.
Rundt år 400 e.Kr. arbeidet den lærde Hieronymus med å over-
sette Det gamle testamentet fra hebraisk til latin. Det sies at han 
bodde i en grotte i nærheten av Betlehem mens han arbeidet; 
derfra kunne han se ned på stedet der Jesus ble født. 
Det fins en fortelling som skal stamme fra Hieronymus om en 
samtale han så for seg med Jesusbarnet:

– Å, Herre Jesus, du skjelver. Og så hardt du ligger for min salighets 
skyld. Hva kan jeg gi deg til gjengjeld for det?

– Kjære Hieronymus, jeg ønsker ingenting annet enn at du synger: 
Ære være Gud i det høyeste! Jeg kommer til å lide langt mer i Getse-
mane og på korset. 

– Kjære Jesusbarn, jeg må gi deg noe. Jeg vil gi deg alle pengene mine!
– Kjære Hieronymus, himmel og jord tilhører jo allerede meg. Jeg 
trenger ingenting. Gi det til de fattige; jeg vil ta imot det som om det 
var gitt til meg selv. 

– Kjære Jesusbarn, det gjør jeg gjerne, men jeg må også gi noe til deg 
personlig, ellers kommer jeg til å dø av smerte. 

– Kjære Hieronymus, siden du er så gavmild, skal jeg si deg hva du 
kan gi meg: Gi meg dine synder, din dårlige samvittighet og din 
fordømmelse.

Guds store julegave til oss er Jesus, frelseren. Vi kan aldri gi noe 
tilbake som kan måle seg med det. Men det spør han da heller 
ikke etter. I takk og glede kan vi få gi fra oss alt som tynger og 
plager, og få ta imot Fredsfyrsten.
 
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for 
han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt 1,21).

Kim, alle klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle!
Tindre, Guds stjerner, som englenes øyne kan funkle!
Fred kom til jord, himmelens fred med Guds Ord!
Æren er Guds i det høye!

Julen er kommet med solhverv for hjertene bange,
jul, med Gudsbarnet i svøp under englenes sange,
kommer fra Gud, bringer oss glederikt bud.
Æren er Guds i det høye!

Kom, la oss synge og leke og klappe i hender,
menneskebarn til de ytterste jorderiks ender!
Født er i dag barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høye!

N.F.S. Grundtvig 1856

Andakt
De verste julegavene
- de beste Av Heidi Halvorsen

Rødfargen og hjerter i alle størrelser og materialer finnes 
overalt når jula nærmer seg. Med og uten glitter, lys eller 
glasur, myke og harde, tynne og tjukke. Er det bare et over- 
fladisk og billig symbol på godhet, eller har det en mer  
dyptgripende betydning?

Da jeg var tjue år, hadde jeg julehjerter opp i halsen. Ikke bare 
det, men all julepynt, glitter og stas, alle juletradisjoner med 
snev av kos og hygge gjorde meg provosert. For meg var alle 
rammene rundt julefeiringa bare rammer – tomme og uten 
innhold. Jeg ville ut og redde verden. Overbevist om at nettopp 
julas hjerte handla om å bringe kjærlighet til de som virkelig 
trengte det, ensomme og nødlidende mennesker, syntes jeg at 
alle andre burde tenke som meg.

Mamma ga meg da en lekse som jeg har tenkt mye på i etter-
kant. Noe av det jeg var mest i opprør mot, var juletrær, og det 
fortalte jeg henne da jeg kom hjem til jul. Hvorfor dra inn et tre 
i huset og så pynte det etter alle kunstens regler? Det kunne da 
ikke ha noe som helst med Jesus å gjøre – jeg hadde til og med 
hørt at det var fra en hedensk tradisjon. 

Jeg fikk svar på tiltale. Mamma ga meg en inngående lek-
sjon i den sterke symbolikken i det eviggrønne treet, englene, 
stjerna, glitteret, kulene, konglene og til slutt julehjertene.

Julehjertet … et symbol på Guds evige og uoverstigelige 
kjærlighet. Et hjerte som rommer hele verden, hvert eneste 
menneske og alt vi er og bærer med oss. Et hjerte som elsker så 
høyt at det kom ned i vårt mørke, vår ensomhet og nød. ikke 
som en supermann som viser sin styrke, men som en hjelpeløs 
liten baby. Et menneske som kunne ta del i vår verden – vårt liv 

– en GUD MED OSS.
Det tok noen år før dette ga mening for meg. Kan hende at 

jeg var nødt til å møte min egen utilstrekkelighet først? At nett-
opp julas virkelige budskap – julas høyst levende og bankende 
hjerte – ikke kunne nå inn til meg før jeg selv havna i en posi-
sjon der jeg trengte det? Jeg har erfart i større og større grad 
hvor dypt og livsforvandlende julas evangelium er. Den treffer 
meg i mitt hjertes aller mørkeste og mest ensomme rom. 

For slik ser mitt julehjerte ut. Litt nedtråkka, rufsete og slitt 
i kanten. Og helt inn i den innerste avkroken av det kom-
mer Gud meg i møte med sitt julehjerte: Jesus Kristus, Guds 
enbårne Sønn, som kom for å søke og frelse det som var fortapt.

– som meg. Og deg?

Et julehjerte

24.12.2017 
KOM, JUL, KOM!
Kom, jul, kom!
Inn i vår mørke natt
La oss få kjenne din varme
I det som fra før var forlatt 

Lys stjerne, lys!
Inn i mitt ensomme rom
La meg få se det du så
Da du skinte for Kongen som kom 

Syng, engler, syng!
For en verden som strever og sloss 
La himmelens toner av fred 
På nytt vekke håpet i oss 

Kom, Jesus, kom! 
Lev og bo sammen med meg 
Vær hos meg alle slags dager 
Til jeg er hjemme hos deg 

Kom, jul, kom!
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Anonyme 
innlegg?
Har Underveis åpnet for anonyme 
innlegg? Noen spør om det etter at vi 
i forrige UV-utgave trykket et innlegg 
med overskriften ‘I have a dream’. 
Det er skrevet av en av dem som har 
mottatt DELKs brev til tidligere elev-
er. Vi kjenner innsenderens identitet. 
Han eller hun sier litt om sine tanker 
og noen drømmer vedkommende har 
når det gjelder kirkesamfunnet han 
har vært medlem av og fortsatt har 
rester av et positivt forhold til. Såpass 
mye at hun gidder bry seg med å sen-
de en slik utfordring, spesielt til oss 
ledere. Drømmene er en lett blanding 
av alt fra dårlig treffende karakteri-
stikker av blant andre våre prester og 
ledere, til utfordringer mange av oss 
absolutt kan ta til oss.

Vi tar normalt ikke inn usignerte 
innlegg og artikler i Underveis. Det 
har knapt skjedd i UVs historie. Vi 
valgte under tvil å gjøre det denne 
gangen fordi det berører den kreven-
de brevsaken vi har gående i DELK. 
Vi har fått negative kommentarer 
på at vi aldri slipper til de kritiske 
røstene i spaltene, bare de positive og 
velvillige. Andre kirke- og organisa-
sjonsblader er ikke redd for å slippe 
til de førstnevnte iblant, blir det pekt 
på. Vi ønsket å ha med også en slik 
meningsytring fra et av de ‘brente 
barna.’ Og vedkommende skal få 
slippe å stå fram med fullt navn. 

Det er ting i innlegget vi bør lytte 
til. Og det er etter vår mening innen-
for det vi kan og bør tåle. Bortsett fra 
en kommentar på slutten til alle de 
lærerne i ‘brevperioden’ som ikke sa 
nei til all utenatlæringen, men i stedet 
fulgte den opp. Denne kommenta-
ren ble altfor unyansert og rammer 
mange urettferdig. Vi beklager at den 
ikke ble korrigert. 

Vi får iblant tilsendt bidrag og 
innlegg til Underveis som vi ikke tar 
inn. En sjelden gang også ting som 
ønskes inn uten navn. De kommer 
ikke på trykk. Neppe i tida som kom-
mer heller. Unntaket er hvis vi mener 
det er svært sterke grunner for å gjøre 
noe annet. Man skal som kjent aldri 
si aldri.

RE

Visdommen gjør entré

Av Rolf Kjøde
Leder for strategisk utvikling 
NLA Høgskolen

«Jeg var byggmester hos ham. Jeg var 
til glede for ham dag etter dag og 
lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte 
på hans vide jord og gledet meg med 
menneskene. Så hør nå på meg, barn! 
Salige er de som følger mine veier.» 
(Ordspråkene 8,30-32)

Visdommen står sentralt i Det gamle 
testamentet. I noen avsnitt i Salomos 
ordspråk stiger visdommen fram som 
en person. På hebraisk er ordet for 
visdom hunkjønn, slik det også er på 
gresk. Altså er det som ei kvinne sti-
ger fram, for eksempel her i Ordsprå-
kene 8. Noen tenker vel at det høres 
naturlig ut; slik er det er i livet også. 
Vi kjenner mange, og noen av oss er 
oppdradd av, vise kvinner. Juleevan-
geliets Maria, tenåringen, opptrer 
med en ettertenksom visdom som få 
andre i møte med det sjokkerende 
som skjer med henne. 

Likevel er det Marias sønn som i 
kirkas liv har vært sett som oppfyl-
lelsen av den personifiserte visdom-
men i GT. Det var han som var Guds 
byggmester for universet, slik Kolos-
serbrevets mektige hymne reflekterer: 
«Alt er skapt ved ham og til ham!»

(Kol 1,16) Det er han som fra evighet 
er Sønnen som «lekte for hans ansikt». 
Kirkefedrene lanserte tanken om den 
treenige Guds relasjon som en dans 
og et kjærlighetens fellesskap. 

For Sønnens del ble arenaen for 
hans virke utvidet til å gjelde selve 
jorda, da han ble kjøtt og blod for vår 
skyld. Han som var fra evighet, Ordet 

– som helt sikkert spiller på Visdom-
men i Ordspråkene 8. Han som var 
Gud, ble menneske og tok bolig blant 
oss. 

Til tider kan vi tenke at det var et 
sorgens liv med en tragisk inngang 
i fattige kår. I tillegg var han dømt 
til å ende som han gjorde med stor 
motstand og en smertefull død. Evan-
geliene forteller likevel også at han 
til noens irritasjon var festens midt-
punkt, at barna elsket ham, at han 
spilte opp til dans og glede. «Jeg lekte 
på hans vide jord og gledet meg med 
menneskene!»

Vi feirer gledens fest, og med mest 
mulig i fellesskap. Da er vi på lag 
med han som både er vår skaper, vår 
visdom og vår frelse. Jesus frelser oss 
til gleden og til det fellesskapet som 
vi djupest sett er tiltenkt, fellesskapet 
med han som skapte oss. Det gjorde 
han ved å ofre seg selv for oss, som 
har snudd om på Guds visdom og 
gjør Herrens veier krokete. Derfor 
gjør vi klokt i å høre på Jesus og å 
følge hans veier.

Visdommen i GT finner også sin 
landingsplass i NTs krybbe og kors. 
Guds visdom er ikke som vår. Pau-
lus sier at selv «Guds dårskap» er 
ufattelig mye visere enn menneskers 
visdom (1 Kor 1,25). Når det gjelder 
vår frelse, oppfattes Jesu krybbe og 
kors som «dårskap for dem som går 
fortapt», både jøder og hedninger, 
men for oss som blir frelst, er denne 
djupe visdommen Guds kraft til frel-
se. Dette sprenger rammene for det 
GT forteller oss om Visdommen. Det 
er først i Jesus, barnet i krybben og 
mannen på korset, vi ser Guds store 
plan for oss. Derfor kalles vi til tro på 
og tilbedelse av julens hovedperson. 
Salige er de som følger hans veier!
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Mye har endret seg, både i våre inner-
ste kretser og ute i samfunnet i løpet 
av de siste årtiene. Vi som har kommet 
til skjells år og alder, legger nok mest 
merke til dette. Jeg tenker f.eks. på 
måten vi hilser når vi møter hverandre.
 
Som liten gutt på 50-tallet hendte det 
at jeg møtte voksne folk som forventet 
at jeg skulle bukke, og dersom det ikke 
skjedde, kom straks spørsmålet om jeg 
var stiv i nakken! Heldigvis har de mest 
formelle kravene her blitt betraktelig 
myket opp, og i dag er det nok mest 
den mer uformelle tonen som gjelder.

Selv bor jeg et sted der det er mange 
innvandrere, og de legger ofte til or-
dene «Går det bra?» når de hilser. Om 
de ønsker å få et utdypende svar på 
spørsmålet, kan nok variere, men jeg 
opplever likevel at det ofte er en om-
sorg og positiv interesse som ligger bak.

Ikke alle er like bekvemme med å 
hilse når de møter noen de ikke kjenner. 
I en travel bytrafikk er det uaktuelt, 
men hva med når vi går på en tursti og 

passerer en ukjent vandrer? Da er det 
naturlig med et lite nikk eller et «hei», 
og det blir også ofte besvart med en 
hyggelig gest.

Av og til blir vi oppfordret til å hilse 
hverandre med et håndtrykk og ønske 
om «Guds fred» under nattverdlitur-
gien. Det synes jeg er en god skikk, som 
jeg gjerne praktiserer når anledningen 
byr seg. Det gjorde de også i eldre tider 
ved å ønske hverandre «Til lykke og sa-
lighet» etter at nattverden var avsluttet. 
En slik hilsen forsterker opplevelsen av 
at vi som kristne har et fellesskap med 
hverandre, noe som tydeliggjør at vi 
har troen på den levende Jesus Kristus 
felles, og at den knytter oss sammen på 
en helt spesiell måte. 

Til min konfirmasjon i 1959 fikk jeg 
Luthers store katekisme som gave av 
en kjent haugianer. Foran i boken fikk 
jeg denne gode hilsenen: «Til min kjære 
venn! Denne gode bok inneholder hele 
Guds råd til vår frelse. Måtte bokens 
innhold senke seg dypt ned i din sjel til 
tro og helliggjørelse – det er mitt inder-

lige ønske i Jesu Kristi navn.»  Dette ble 
faktisk en hilsen som satte spor for hele 
livet! 

Det går mot jul – og da vet vi at gode 
juleønsker sitter løst. Ønsket om «God 
jul» lyder stadig, og det er en god skikk 
som jeg ønsker aldri må gå av moten. 
Så la gjerne både juleønsker og et hyg-
gelig nikk i forbifarten nå ut til dem vi 
møter nå i denne hektiske førjulstiden. 
og særlig til dem som kanskje få eller 
ingen hilser på. For som Jesus sier i 
Bergprekenen (Matt 5,47): «For om dere 
hilser vennlig på deres egne, er det noe 
storartet?» 

Og Paulus er ikke snau når han hilser 
til de ulike menighetene i sine sende-
brev. Hør bare hvordan han innleder 2. 
korinterbrev: «Nåde være med dere og 
fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus 
Kristus»

Velsignet julehøytid!

Fred Søndby

God jul! Går det bra?

– Vi har virkelig en utfordring her, 
sier leder i misjonskomiteen Eirik 
Thorvaldsen. – For mens utgiftene til 
misjonsvirksomheten øker i takt med 
all annen prisøkning, ser vi at giver-
tjenesten stopper opp eller til og med 
går tilbake. Hva gjør vi hvis inntektene 
svikter?

Det samme signalet ser vi flere steder 
i DELK: Offerviljen blomstrer ikke like 
sterkt som inntektsnivået eller utgiftene. 
Vi takker Gud for all velsignelse gjen-
nom årene, for giverglade folk i menig-
hetene, og at pengene til nå har kommet 
inn når vi har trengt dem. Samtidig må 
vi stadig se etter nye inntektsmulighe-
ter. Vi har nå alltid to giroer i Under-
veis. Snart sender vi ut separat brev 
med anmodning om en vårgave. Ingen 
gudstjenester og søndagsmøter er uten 
menighetens takkoffer; det er en viktig 
del av vår takk til Gud. 

Hovedinntektskilden vår er gaver fra 

dere i menighetene, gjennom kollekter, 
fast givertjeneste, giroer, julemesser og 
annet. Prestene og andre ansatte skal ha 
sin lønn, og menighetene har store ut-
gifter de må få dekket. Slik har det alltid 
vært. Historien om Guds velsignelse er 
lang og gjør oss veldig takknemlige. 

Samtidig må vi stadig utfordres her. 
Givertjenesten og forvalteransvaret 
er en del av vår helliggjørelse, og her 
gjelder det at vi trenger å holdes våkne, 
oppdatert, informert – og utfordret. For 
lønna øker jevnlig for de fleste av oss, og 
pensjonen står ikke stille. Men følger vi 
opp givertjenesten tilsvarende? 

Vi har jevnlig hatt aksjoner for å få folk 
til å begynne med fast givertjeneste og 
avtalegiro. Det er enkelt: Du går inn på 
DELK-sidene/Gaver/Avtalegiro, følger 
bruksanvisningen og legger inn et fast 
månedlig beløp som trekkes av konto. 
Du velger om det skal gå til prestetjenes-
ten, menighetsarbeid, misjon eller annet. 
Fast givertjeneste gjennom avtalegiro 

har betydd et viktig løft i DELKs inntekt. 
Med avtalegiro får du skattefradrag. 
Hvis skattefradrag ikke er viktig, kan du 
legge inn et fast månedlig gavebeløp i 
nettbanken. 

Men mange sier at de glemmer å 
justere opp beløpet, det har kanskje stått 
stille på 500 eller 1000 kr i lange tider, 
kanskje flere år. Da skjønner alle at det 
går dårlig i lengden.

Her kommer en liten utfordring: Er 
det på tide å øke ditt faste månedlige 
bidrag? Følg anvisningen ovenfor, det 
er veldig enkelt. Og vips har du økt din 
givertjeneste – i takk til Gud, og til glede 
for mottakerne enten de er her i landet 
eller langs fjerne kyster. De trenger uan-
sett alle å få møte Guds kjærlighet i ord 
og handling.  – Lykke til! Og glem ikke 
samme runden igjen ved neste lønnsjus-
tering. Den er ikke så langt unna.

Hilsen DELKs hovedkontor

Givertjenesten sakker akterut 
– men hvorfor?
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Tilsynsmannens perspektiv

Kvinner i styrende organer 
– noe styr?

I en undersøkelse gjort av Norges 
Kristne Råd (NKR) angående kjønnsba-
lansen i styrer og menighetsråd i ulike 
trossamfunn i Norge kom DELK dårlig 
ut i media forleden. Vi havnet absolutt 
på jumboplass. Eller sagt med andre ord: 
Vi har svært få kvinner med i styre og 
stell i DELK. Mens de utgjør søsterpar-
ten av de som er i benkene. Det er ikke 
som det skal være. 

Nå gir ikke undersøkelsen et helt rett 
bilde av kvinnens plass i våre styrende 
organer. Vi har kvinner med i DELKs 
hovedstyre. Men når det er våre eldste-
råd, bestående av prester og eldste, som 
registreres som menighetenes styrende 
organ i Brønnøysund, der NKR hentet 
sin informasjon, er det klart det blir lav 
kvinneandel. Det undersøkelsen ikke har 
fanget opp, er at i flere av våre menigheter 
består ledelsen av et menighetsutvalg som 
sammen med eldsterådet utgjør den reelle 
ledelse i menigheten. Og menighetsut-
valget har uten unntak også kvinner med. 
Om dette også hadde vært med i under-
søkelsen, ville kjønnsbalansen for DELKs 
vedkommende vært hyggeligere lesning. 

For ordens skyld: Dette handler ikke om 
DELKs syn på tjenestedeling og menns 
hyrdeansvar. Der ligger DELKs syn fast 
og er ikke tema i saken. Dette handler om den 
viktige bibelske verdi at alle kristne skal bidra 
i kirkens store oppdrag: å formidle evangeliet 
om Guds kjærlighet til alle mennesker. Kirken 
er Jesu legeme, og alle delene på legemet med 
sine gaver og utrustning må få slippe til og være 
med. For evangeliets skyld.

At vi har så få kvinner i lederoppgaver i 
DELK, forklares ikke av tjenestedelingen. I Den 
katolske kirke, hvor heller ikke kvinnene har 
hyrdeansvar, er det kvinner i om lag 50 % av 
lederoppgavene. Hva skyldes da den lave andel 
kvinner i DELKs styrende organer? Det har 
ganske sikkert med kultur, tradisjon og vaner å 
gjøre. Kvinner må i mye større grad utfordres og 
oppmuntres til å ta ansvar både på lokalt og sen-
tralt hold. De må mer frimodig si ja når de blir 
spurt om å stille til menighetsutvalg og andre 
lederoppgaver. Det er lett å si og verre å få til. Vi 
som mannlige ledere må oppmuntre kvinnene 
til det. Og det må også legges til rette så det kan 
bli mulig for dem å ta på seg oppgavene. 

Vi har en jobb å gjøre på dette, og vi er al-
lerede i gang. I DELKs rådsmøte, et av våre vik-
tigste lederorganer og som kun består av menn, 
er det store flertall av saker slike som ikke 
utfordrer tjenestedelingen. Det meste handler 
om viktige temaer og veivalg for DELK som vi 
har et sterkt behov for at også kvinner er med 
og avgjør. Et utvalg jobber nå med å se hvordan 
vi kan legge til rette slik at rådsmøtet og andre 
styrende organer i kirkesamfunnet kan åpnes 
for kvinner. Erfaringen med kvinners delta-
gelse i hovedstyret og mange menighetsutvalg 
er utelukkende positiv – selvfølgelig. Det er på 
høy tid at dette gjøres gjeldende også i andre 
styreorganer i vår kirke. En viktig start ville 
være at alle menigheter får et menighetsutvalg 
som sammen med eldsterådet utgjør menighe-
tens styre. Hyrdeansvaret ivaretas uansett av 
eldsterådet.

For ‘her er ikke jøde eller greker, trell eller fri, 
mann og kvinne …’ 

Grafikk: Vårt Land
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Av Gunn Andersson Det er omtrent 150 år siden de første 
menighetsplanterne i DELK dannet nye 
menigheter og skoler for å ta misjonsbefa-
lingen på alvor, ved å «døpe dem og lære 
dem alt det jeg har befalt dere.» (Matt 
28,19). For disse var det maktpåliggende 
at mennesker måtte bli frelst og bevart 
hos Jesus gjennom livet.

Mye har skjedd siden slutten av 1800- 
tallet. Men misjonsbefalingen gjelder fort-
satt. Både vi, våre barn og våre barnebarn 
trenger evangeliet. Og et stort flertall av 
menneskene rundt oss har ikke mulighet 
til å bli kjent med den levende Gud og 
hans Sønn Jesus Kristus hvis ikke troende 
mennesker deler evangeliet med dem. 

Inspirasjon fra SENDT-konferanse
Som et steg i å ta misjonsbefalingen på 
alvor i dag, sendte DELK ei gruppe til 
SENDT-konferansen høsten 2014.1 Grup-
pa utgjorde kjernen i det som ble et utvalg 
for menighetsplanting.2 I årene som har 
gått, har utvalget arbeidet konstruktivt 
langs to spor. Det første er hvordan DELK 
som kirkesamfunn kan være med å vinne 
nye for Jesus i Norge og starte menigheter 
for disse. Det andre sporet handler om å 
følge opp henvendelser fra kristne som 
ønsker at DELK skal etablere menighet 
der de bor. 

Leder i utvalget, Eirik Thorvaldsen, sier 
at SENDT-konferansen har vært en viktig 
motivasjonskilde for utvalgets arbeid. 
«Det er misjonstanken som er drivende», 
påpeker han. «Mennesker trenger evange-
liet. Men for at både våre menigheter og 

vi som enkeltmedlemmer skal få nød for 
dette, må Jesus bli stor for oss!» 

Viktig målsetning
I løpet av det siste året har utvalget satt 
seg noen målsetninger for arbeidet. Den 
første og viktigste har vært ønsket om 
å forkynne glede over hva vi har i Jesus. 
«Drivkraften for menighetsplanting lig-
ger nettopp i denne gleden», uttrykker 
Thorvaldsen. 

En annen målsetning har vært å lage en 
strategi der ulike modeller for kirkeplan-
ting blir presentert. Strategien skal tjene 
som informasjon til DELKs medlemmer 
samt gi strukturelle hovedlinjer for videre 
arbeid. En handlingsplan for rekruttering 
og utrustning av menighetsplantere i 
DELK vil også bli utarbeidet, og denne 
skal følge strategien.

På rådsmøtet 26. – 27. oktober ble et 
første utkast til strategidokument lagt 
fram. Her fikk deltagerne kjennskap til 
dokumentet, som blant annet inneholder 
følgende visjon: «at Herren samler men-
nesker til seg ved at nye menighetsplanter 
vokser frem og modnes til å bli åndelige 
hjem og kraftsentre for Guds folk.» 

Virkeliggjøring
I strategien har utvalget lagt fram tre 
modeller for at dette skal virkeliggjøres. 
Den første av disse er omplanting. Denne 
modellen er allerede blitt brukt i San-
defjord, der Moe menighet ble revitali-
sert på midten av 90-tallet ved at noen 
familier ble utfordret til å flytte dit. Andre 

Fra å ha vært et nytt, 
voksende kirkesamfunn, 
stagnerte utviklingen i 
DELK på 1900-tallet. 
Mot slutten av hundre-
året ble flere menigheter 
lagt ned. 
Men noen har også 
kommet til, og nå spirer 
flere nye menighets-
planter. 

Når frø 
blir nye planter
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DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes (68) har 
meddelt hovedstyret og rådsmøtet at han 
ønsker å avslutte sin tjeneste etter general-
forsamlingen i juni 2019. 

Hovedstyret har startet tilsynsmanns-
valget, og når dette leses, er trolig første 
omgang av valget i menighetene avsluttet. 

Forhåpentlig vil ny tilsynsmann være 
klar i god tid før GF 19. Vår nåværende 
tilsynsmann vil ha vært i denne tjenesten 
i åtte år når han går av neste år. Både den 
generelle belastning i oppgaven, i tillegg 
til problemer med synet det siste halvåret 
ligger bak beslutningen om å fratre. 

DELK får ny til-
synsmann i 2019

DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes. Foto: TFR

Prest i DELKs menighet i Oslo, Kristoffer 
Hansen-Ekenes, er innvilget permisjon 
i 50 % av sin stilling for å fullføre sine 
teologistudier. Stillingen som vikarprest 
fram til utløpet av 2019 ble utlyst like etter 
sommeren og hadde flere søkere. 

 Hovedstyret har tilsatt Håkon Valen-
Sendstad i denne 50 %-stillingen for den 
aktuelle perioden. I tillegg har Ryenberget 
menighet tilsatt ham i en 50 % fast stilling 
som menighetsarbeider med vekt på mu-
sikk samt barne- og familiearbeid.

Håkon Valen-Sendstad er fra Stavanger, 
er 49 år, gift med Marianne og har tre 
barn. Familien er bosatt i Bærum. Han 
er teolog og har gjort tjeneste både i Den 
norske kirke og i Den evangelisk luther-
ske frikirke, senest som pastor i Drammen 
og i Bærum. I tillegg har han en variert 
yrkeserfaring som bl.a lærer i grunnskole 
og videregående og i psykiatrien.

Håkon vil tiltre ved nyttårstider.

Vikarprest til Ryen-
berget menighet

Håkon Valen-
Sendstad. 
Foto: 
Boe Johannes 
Hermansen

menigheter har blitt slått sammen 
og gjenoppstått som nye, voksende 
menigheter, slik som Bjerkely og 
Telemark menigheter.

Selv om omplanting allerede 
har ført til livskraftige menighe-
ter, peker Eirik Thorvaldsen på at 
den neste modellen, planting ved 
sendelse, ivaretar misjonsaspek-
tet i enda større grad. Modellen 
innebærer at en menighet kaller, 
utruster og sender en eller flere 
av sine medlemmer til et område 
der det er behov for en ny menig-
het. «Her ligger det muligheter for 
menighetsmedlemmer, unge som 
eldre, til å virkeliggjøre sitt kall ved 
å reise til et sted i Norge med liten 
virksomhet for å dele evangeliet 
med nye,» fortsetter Thorvaldsen. 
Han utdyper at å dele evangeliet 
med ikke-kristne, kan føles nytt og 
ukjent for mange. Derfor vil det 
være viktig med god oppfølging 
fra modermenigheten, samt behov 
for opplæring i evangelisering og 
menighetsplanting. 

Strategien løfter også fram en 
tredje modell, planting ved mot-
tagelse. Modellen kjennetegnes 
ved at kristne enkeltpersoner eller 
grupper tar kontakt med hoved-
kontoret eller tilsynsmannen med 
ønske om å starte menighet. 

I Egersund, Bergen, Østfold 
og Kristiansand ble menighetene 
dannet etter denne modellen. Det 

interimarbeidet som pågår i Har-
danger, på Møre og i Nordreisa 
kan på sikt utvikles til selvstendige 
DELK-menigheter etter denne 
modellen. 

Åndelig avhengighet
Menighetsplanting er et fellespro-
sjekt, ikke minst gjennom bønn. 
Dette er konklusjonen i strategien. 
Alle menigheter og enkeltmedlem-
mer kan være med og be, både for 
nye planter og for ledere av disse. 
Videre må vi be om at Herren må 
reise opp menighetsplantere og 
legge til rette for alt praktisk.   

«Vi ønsker å skape engasjement 
for strategien. Vårt håp er at me-
nighetsplanting, eller med andre 
ord misjon og evangelisering, blir 
løftet fram i forkynnelsen slik at 
menighetene blir tent! Alle menig-
heter trenger denne utfordringen!» 
avslutter Thorvaldsen.

1 Sendt Norge har en fokusert felles 
visjon om å bidra til planting av 400 
livskraftige menigheter innen 2025.
2 De første medlemmene i utvalget 
for menighetsplanting var Eirik Thor-
valdsen, Rolf Ekenes, Boe Johannes 
Hermansen og Erling Rantrud. I dag 
består utvalget av Eirik Thorvaldsen, 
Boe Johannes Hermansen, Bertil 
Andersson og Olaf Engestøl. Unni 
Fadum Moen var med fram til som-
meren 2018. 

Ill. foto: TFR



Min bibelhelt VII

Josef, 
tømmermannen 

Jeg har alltid beundret de som kan 
snekre og lage ting. De som fikser og 
får ting til. Det er slik jeg ser for meg 
Josef. En handlingsmann som ordner 
opp. Vi hører ikke veldig mye om ham 
i evangeliene, men han er der. En solid 
figur litt sånn i kulissene. Hva kan jeg 
lære av ham? 

Josef var forlovet med Maria. Et jødisk 
ekteskap startet ganske annerledes enn 
vårt. Forlovelsen forpliktet mye mer 
enn i dag. Den startet med at ekteskaps-
løftene ble inngått. Deretter fulgte en 
ventetid på et år. I denne perioden skul-
le mannen forberede det nye hjemmet, 
og kvinnen skulle sammen med sin 
familie forberede bryllupet. Etter et år 
var det stor bryllupsfest over flere da-
ger, og konen flyttet inn til mannen. Det 
må ha vært i løpet av dette venteåret at 
Maria fikk det himmelske budskapet 
om at hun skulle bli mor til Jesus. Det 
må ha vært et nederlag for Josef å høre 
at Maria var gravid. Den eneste natur-

lige forklaringen måtte være at hun 
hadde vært sammen med en annen 
mann. Uansett hvordan det hadde 
gått til, var det en forferdelig tanke 
for Josef. Han hadde nå to valg. 
Enten å anklage henne for utroskap 
og skille seg fra henne (avbryte 
forlovelsen). Det ville føre til at hun 
ble ført frem for en domstol og helt 
sikkert bli dømt og straffet. Eller så 
kunne han skille seg fra henne uten 
å anklage henne for en domstol. I 
stillhet (Mat 1,19). Forskjellen på de 
to var at med det siste kunne ingen 
andre anklage henne heller, og hun 
fikk være i fred. Selv om hun måtte 
leve med skammen og problemene 
det var å få barn utenfor ekteskap. 
Dette var det barmhjertige valget, 
og det var det valget Josef tok.
 
Så får Josef svaret på mysteriet. Men 
da han hadde bestemt seg for dette, viste 
en Herrens engel seg for ham i en drøm 
og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke 
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I serien «Min Bibelhelt» 
forsøker jeg å se på hvor- 
dan de ulike bibelske per-
sonene kan være forbilder 
for oss. I Bibelen møter 
vi mange mennesker, mer 
og mindre prektige, som 
med sin Gudstro kan lære 
oss noe vi selv kan ta med 
i vårt kristenliv. Denne 
gangen skal vi se på Josef, 
tømmermannen, Marias 
mann og Jesus sin jordiske 
pappa.

Erling Rantrud
Tekst og illustrasjon
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Av Gunnar Johnstad
Det Norske Bibelselskap lanserte 
2. november en ny norsk overset-
telse, både på bokmål og – for første 
gang – på nynorsk av skriftene som 
i protestantisk tradisjon kalles «Det 
gamle testamentes apokryfe bøker», 
eller bare «apokryfene». Dette er tredje 
gang disse skriftene oversettes fra den 
greske grunnteksten til norsk, første 
gang var i 1891, andre gang i 1988. 

Apokryfene er en samling jødiske 
skrifter av ulik sjanger som ble til i 2. 
og 1. årh. f. Kr. De fyller dermed ut det 
historiske tomrommet i tiden mellom 
Det gamle og Det nye testamente, det 
vil si fra ca. år 400 f.Kr. til andre halvdel 
av 1. årh. e. Kr. Litterært betegner de en 
ettervirkning av GT og en forberedelse 
av NT. De fleste av de apokryfe bøkene 
er opprinnelig skrevet på hebraisk eller 
arameisk, men bevart på gresk, felles-
språket i middelhavsområdet, fordi 
de – til tross for at de ikke fantes i den 
hebraiske bibel – var med i greske over-
settelser av Det gamle testamente, kan-
skje allerede i Septuaginta, den greske 
bibeloversettelsen fra ca. 250-100 f.Kr. 

Apokryfene er av største verdi når det 
gjelder å forstå det jødiske miljø som 
kristendommen vokste ut av. Studiet av 
disse skriftene bidrar vesentlig til større 
forståelse av NT.

Lang tradisjon med apokryfene 
i bibelutgavene i Danmark/Norge
I om lag 300 år, fra reformasjonstiden av 
til midten av 1800-tallet, inneholdt de 
danske biblene som ble brukt i Norge, 
de gammeltestamentlige apokryfene. De 
var, som i Luthers første hele bibelover-
settelse av 1534, plassert mellom Det 
gamle og Det nye testamente. Denne 
plasseringen skulle markere at disse 
skriftene hadde en annen og lavere 
status enn de andre, kanoniske skrif-
tene i Bibelen og ikke hørte med til den 
egentlige bibel. Annerledes er dette i 
biblene i Den romersk-katolske kirke og 
i de fleste ortodokse kirkesamfunn, her 
er apokryfene, under navnet «De deute-
rokanoniske skrifter», plassert blant de 
øvrige skriftene i GT.

På tittelbladet til apokryfene i bibelo-
versettelsen sin anførte Luther at disse 
jødiske bøkene «ikke kan anses likestilt 
med Den hellige skrift, men likevel er 
nyttige og gode å lese». Dette ble, med 

visse variasjoner, den klassiske over-
skrift over apokryfene i bibelutgavene i 
Danmark/Norge fra reformasjonstiden 
av.

Den århundrer lange tradisjonen 
med apokryfene inkludert i de dansk-
norske bibelutgavene må ha satt spor i 
det allmenne kulturlivet og – særlig – i 
fromhetslivet i Norge. Apokryfenes vir-
kningshistorie er imidlertid lite utforsket, 
og det er å håpe at det i forlengelsen av 
den nye oversettelsen kan bli satt i gang 
et forskningsprosjekt som kan kartlegge 
disse skriftenes historiske ettervirknin-
ger i vårt land. Særlig må sanger og 
salmer og oppbyggelseslitteratur og 
materiale for katekismeundervisningen 
nøye gjennomgås i letingen etter spor av 
apokryfene.

Apokryfene og DELK
Det er særdeles interessant for letingen 
etter spor av apokryfene at Erik Pontop-
pidan (1698-1764, biskop i Bergen 1748-
1754) i sin forklaring fra 1737 til Martin 
Luthers lille katekisme, «Sannhet til 
gudfryktighet», med sine 759 spørsmål 
og svar, alle med bibelsitater, har en del 
henvisninger til apokryfene. Katekisme-
forklaringen hadde en enorm innflytelse 
på norsk kristenliv og kristendomsfor-
ståelse gjennom mange generasjoner, 
ikke minst i DELK, og henvisningene 
der til apokryfe skrifter må ha motivert 
til lesning og bruk av apokryf littera-
tur. Mer om dette i en senere artikkel i 
Underveis.

Apokryfene i ny norsk oversettelse

redd for å ta Maria hjem til deg som din 
kone. For barnet som er unnfanget i henne, 
er av Den hellige ånd. «Hun skal føde en 
sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for 
han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 
Alt dette skjedde for at det ordet skulle 
oppfylles som Herren har talt gjennom 
profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og 
føde en sønn, og de skal gi ham navnet Im-
manuel – det betyr: Gud med oss. Da Josef 
våknet av søvnen, gjorde han som Herrens 
engel hadde pålagt ham og tok henne hjem 
til seg som sin kone.
Matteus 1,20-24 

Josef gjør det som Herrens engel påla 
ham. Det gjør han flere ganger også. 
Etter at Jesus var født, fikk han en ny 
beskjed i drøm. Han måtte ta med seg 
Maria og barnet og flykte til Egypt 
for at ikke Jesus skulle bli drept av 
kong Herodes. En siste gang får han 
beskjeden om å vende hjem til sitt eget 
land. Hva må han ha tenkt? Han skulle 
oppdra Guds sønn. Messias. Verdens 
frelser. Og han var bare en enkel tøm-
mermann. Hva skulle han lære Gud? 
Jeg tror han lærte ham de enkle, gode 
og viktige tingene. Snekre, trekke ut 
spiker, reparere det som er ødelagt, 
arbeide jevnt og trutt og trofast. Ta seg 
av de rundt seg og leve et stillferdig 
liv der godt nok er godt nok. Og ikke 
minst: Med Guds hjelp vise trofasthet 
og hengivenhet til sin familie. Hva mer 
kunne han gi til Jesus? Det slår meg at 
uten Guds hjelp hadde ingenting av 
dette skjedd. Hvis Josef var alene om 
valgene, ville han gått fra Maria, og 
både hun og Jesus ville være hjelpe-
løse. Men han lyttet til Gud og tok imot 
den veiledningen han fikk! Det vil 
jeg lære av Josef. Å gå den veien Gud 
legger foran meg. Det er ikke alltid at 
mine første valg er de beste. Gud, lær 
meg å lytte til ditt ord og vente på din 
veiledning. Amen. 



-
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Diakoni i 
DELK-menighetene
I et enstemmig rådsmøte i oktober 2018  
vedtok DELK et nytt grunnlagsdokument for diakoni. 

Diakoni i NT
Jesus levde og virket midt blant de fat-
tige og dem som ikke var regnet med i 
samfunnet. Han viste omsorg for syke og 
lidende, inkluderte utstøtte og talte imot 
hykleri og urett. Jesus viste denne om-
sorgen parallelt med at han så og åpen-
barte menneskenes åndelige behov. Jesus 
har lært oss at forkynnelse og diakoni 
må gå hånd i hånd. Det er også tydelig i 
NT at både menn og kvinner var diako-
ner (Rom 16,1-3 og 1 Tim 5,3-16).

Det kristne fellesskapet og diakoni
Diakoni er både holdning og handling. 
Kjærligheten til Gud og vår neste er vik-
tig i vår tro. Å gjøre troen om til handling 
innebærer å spørre: «Hvem er min neste» 
og «hva vil du at jeg skal gjøre for deg»? 
Denne grunnholdningen til mennesker 
vil prege oss som fellesskap og enkelt-
personer.
Diakonien er forankret i alle tre tros-
artikler:

I troen på Gud som Skaper og opprett-
holder: Guds oppdrag til menneskene 
om å forvalte hans skaperverk innebæ-
rer også en diakonal tjeneste for våre 
medmennesker i form av omsorg for 
syke og mennesker i nød. Vi oppfordres 
til å hjelpe der nød og urett rammer våre 
medmennesker.

I troen på frelseren Jesus Kristus som 
kom for å tjene, helbrede og lege: Me-
nigheten er kalt til å være Jesu hender og 
føtter. Diakonien arbeider for at «Kristi 
kjærlighet skal bli synlig blant oss».

I troen på Den hellige Ånd som leder oss 
gjennom livet, i ferdiglagte gjerninger: I 

vår kirkes utgangsbønn takker vi Gud 
for at han lærer oss hva vi skal tro og 
gjøre. Vi ber om hjelp til å bli styrket i 
troen og fornyet til tjeneste og et hellig 
liv. Gud trenger ikke våre gjerninger 
for at vi skal bli frelst, men i et felleskap 
trenger menneskene hverandres gode 
gjerninger, som en del av helliggjørelsen.

Hvordan utvikles diakonale  
menigheter
Kirken må være kirke fullt og helt. 
Diakoni, som et handlende aspekt ved 
kirken, gir et helhetlig vitnesbyrd om 
evangeliet. Omsorgstjenesten er med på 
å gjøre kirken troverdig. Ord og hand-
ling er to dimensjoner ved evangeliefor-
midlingen. 

Den allmenne diakoni er en følge av det 
kallet til tjeneste som gjelder alle kristne. 
Alle kristne skal i kraft av sin dåp, som 
medlem i et menighetsfellesskap og med 
sin tro, vise medmennesker empati og 
omsorg.

Den organiserte diakoni har sin for-
ankring i menigheten og er en ordnet 
tjeneste, planlagt og utført av dem som 
er valgt av menigheten til denne oppga-
ven. Den organiserte diakonien ordnes 
som en del av menighetsfellesskapet 
og utøves både innad i menigheten og i 
utadrettede tiltak. Organisering, planleg-
ging og gjennomføring av diakonien bør 
ta utgangspunkt tredelingen nevnt foran.

1. Skapelsesforståelse: Omsorg for syke 
og dem som ellers er svake, og for men-
nesker som rammes av nød og urett 
(vern og omsorg)  
2. Kristusforståelse: Følge kallet til me-

DELK definerer  
nå diakoni slik:

Diakoni er kirkens om-
sorgstjeneste forankret i 
Guds ord og sakramentene. 

Menigheten kalles til å byg-
ge et fellesskap som i Kristi 
kjærlighet tjener mennesker 
i ord og handling. 

Diakonien skal på en særlig 
måte rettes mot dem som 
har utfordringer og vanske-
ligheter.

Av Tom E. Asp
Diakonitjenesteutvalget



-
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nigheten om å være Jesu hender og føtter, 
og arbeide for at «Kristi kjærlighet skal 
bli synlig blant oss» (tjeneste) 
3. Kirkeforståelse: Bygge fellesskap og 
tjeneste med utgangspunkt i nattverdfel-
lesskapet (fellesskap, oppdrag og utrust-
ning)

Tilrettelegging og organisering  
av diakonien i menighetene
Det er den enkelte menighets oppgave 
å definere hvilke diakonale oppgaver og 
tjenester som skal utføres. Den diakonale 
tjenesten organiseres gjennom et diakoni-
utvalg og minst en diakon/diakonimed-
arbeider.
Hver menighet bør tenke gjennom om 
det diakonale arbeidet er tjent med å 
samarbeide med andre DELK-menighe-
ter, for eksempel ved et felles diakoniut-
valg og/eller en felles diakon.

Diakon: 
Det normale bør være at diakonen er 
ansatt i menigheten på tilsvarende måte 
som prestene. Alternativt kan det være 
aktuelt med ulønnende diakoner som 
er valgt for en bestemt periode, slik som 
de eldste. Tjenesten som diakon i en 
DELK-menighet er normalt en vigslet 
tjeneste, og diakonen vil være omfattet 
av tilsynsmannens tilsynsansvar på linje 
med prestene og de eldste. 

Diakonen skal ha en helhetlig omsorg for 
mennesker. Å dele Guds Ord og drive 
sjelesorg vil være en naturlig del av tje-
nesten. Diakonen organiserer menighe-
tens diakonale arbeid ved å oppmuntre 
til frivillighet, og ha et helhetlig blikk på 
menighetens ressurser og aktuelle men-
neskers behov. 

Det er naturlig at diakonen assisterer 
presten når menigheten feirer nattverd, 
slik som de eldste. I nært samarbeid med 
menighetens prest bør også diakonen 
kunne meddele nattverd til mennesker 
som ikke er i stand til å delta i nattverds-
fellesskapet i kirken – gå sognebud.

Diakonens synlighet og rolle  
i menighetens hovedsamling
Det er viktig at diakonen er synlig ikke 
bare i aktiviteter og oppgaver gjen-
nom uken, men også i menighetens 
hovedsamling søndag. DELKs prester 
og diakoner vil drøfte hvilke roller og 
oppgaver diakonen skal ha i menighe-
tens hovedsamling. Tilsvarende gjelder 
for spesielle klesplagg/kjennetegn som 
DELKs diakoner kan eller skal bære.

Diakoniplan
Hver menighet bør til enhver tid ha en 
oppdatert diakoniplan. Det er naturlig 
at den gjennomgås og justeres minst 
en gang i året. Som vedlegg til det nye 
grunnlagsdokumentet følger en kortfat-
tet veiledning til diakoniplanlegging, 
samt et eksempel på en diakoniplan for 
en menighet.

Sluttord
Jesus Kristus viste seg også som den 
fullkomne diakon. Jesu budskap om at vi 
ved troen på ham får nåde og tilgivelse 
for alle våre synder, bør kalle oss som 
enkeltkristne, som menigheter og som 
kirkesamfunn til tjeneste for våre med-
mennesker. På denne måten vil diako-
nien være i samsvar med DELKs motto: 
I Jesus, for hverandre, ut i verden!

Disse går til 
konfirmant-
forberedelser 
2018 -2019
Granly/Bjerkely:
Novela Abrha
Peder Askjer
Maren Eckhoff
Johanna Fladberg
Rahoa Gebremarian
Ola Theodor Gilje
Simon Skjeldal Grytnes
Mina Sveen Horn
Ingrid Mathea Bjørntvedt Husby
Jean Robin Johannesen
Solveig Kalager
Hanna Sofie Lie
André Rachlew
Malin Ruud
Hanna Saaghus
Ida Marie Sahlsten
Halvor Semb
Henriette Solberg
Mathea Wolden

Hordaland:
Randi Gravdal
Astrid Helena Klyve
Aida Solaty 
Karina Vistvik

Oslo:
Hanna Kristina Andersson
Martine  Bunæs
Andreas Thulsted Børdalen
David Theofilus Kwame Frempong
Karl Ragnar Giese
Marina Helland
Åsmund Helland
Joshua Kaizumi
Morten Landsem
Yonathan Yohannes Mekonnen

Nordreisa:
Rikard Bakkehaug Persen

Sandefjord:
Mathilde Trongkleiv Døvik
Ansgar Granerød
Lars Martin Hagen
Rebecka Heian
Oda Simonsen

Telemark:
Theodor Vikje Jacobsen
Helene Maristad
Benjamin Wijnia
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AJ - Andreas Johansson  
AM - Arild Minnesjord
BA - Bertil Andersson
BJH - Boe Johannes Hermansen
EN - Erling Neerland
ER - Erling Rantrud
HJS - Hans Johan Sagrusten

HN - Herman Næss
HVS - Håkon Valen-Sendstad
JaBy - Jan Bygstad
JeBj - Jens Bjørnsgård
JMS - Jon Magne Sønstabø
KHE - Kristoffer Hansen-Ekenes
MA - Morten Askjer

OE - Ottar Endresen
OEng - Olaf Engestøl
RA - Ragnar Andersen
RE - Rolf Ekenes 
SV - Svein Volden
UA - Ulf Asp 

Dato Søndag Prekentekst Ryenberget Nore Bjerkely Granly Horten Moe Telemark* Dalane Sotra Bergen Østfold Kr.sand Hard. Molde Nordr. Dato
24.12.2018 Julaften Luk 2,1–20 AJ 15.00 2 RE 2 MA 15.00  2 ER BA 14.00 2 14.30 JMS 24.12.2018
25.12.2018 1. juledag Joh 1,1–14 KHE 12.00 1 MA 1 RE 1 ER n 1 BA n 3 AM n 1 OE 1 JaBy BJH n OEng 1 n 25.12.2018

26.12.2018 2. juledag Joh 16,1–4a UA 1 11.00 11.00 JMS RA n 26.12.2018
28.12.2018 4. juledag ER 18.15 28.12.2018

30.12.2018 Romjulssøndag Luk 2,25–35 11.00 11.00 11.00 17.00 17.00 11.00 JaBy BJH n 30.12.2018

01.01.2019 1. nyttårsdag Matt 18,19-20 KHE n 12.00 5 ER  n 3 11.00 JaBy BJH n 01.01.2019

06.01.2019 Kristi Åp.dag Joh 12,42-47 11.00 11.00 AJ  n 4 ER 4 11.00 BA n 3 OEng n 2 JMS BJH n 06.01.2019

13.01.2019 2.s. i Åp.tiden Joh 1,29-34 11.00 AJ n 7 11.00 11.00 KHE n 3 11.00 JaBy n 2 BJH n OEng 3 n OE 13.01.2019

20.01.2019 3.s. i Åp.tiden Joh 1,15-18 KHE n 1 11.00 11.00 ER 2 11.00 OEng 7 JRD n 3 JaBy 11.00 11.00 JMS AJ 20.01.2019

27.01.2019 4.s. i Åp.tiden Ordsp 14,21-22.25.31 11.00 MA n 6 BJH  5 11.00 RE n 3 11.00  JMS RA n OEng n 3 27.01.2019

03.02.2019 5.s. i Åp.tiden Joh 5,1-15 HVS n 11.00 11.00 11.00 11.00 BA n 2 11.00 JaBy BJH n ER 3 n 03.02.2019

10.02.2019 6.s. i Åp.tiden Mark 13,21-27 11.00 11.00 UA n 6 ER n 3 11.00 RE n 3 RE RA n BJH n 10.02.2019

17.02.2019 Såmannssøndag Matt 13,24-30 BJH n 2 MA n 2 11.00 RE 7 11.00 OEng n 2 JMS 11.00 11.00 JaBy 17.02.2019

24.02.2019 Kristi forkl.dag Luk 9,28-36 11.00 MA n 7 11.00 11.00 BA sn 7 JMS BJH OEng sn 3 OE 24.02.2019

03.03.2019 Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 HVS n 2 AJ n 1 X * X ER 1 11.00 BA 4 OEng n 3 JaBy BJH n 03.03.2019

10.03.2019 1.s.i fastetiden Joh 3,11–16 11.00 11.00 AJ 2 11.00 ER n 3 11.00  JaBy n 7 BJH n 10.03.2019

17.03.2019 2.s. i fastetiden Luk 13,22-30 RE n 7 11.00 11.00 11.00 11.00 ER n 2 11.00 JaBy AJ n 11.00 BJH JMS n 17.03.2019

24.03.2019 Maria budsk.dag Luk 1,39-45 11.00 MA n 7 JaBy  n 3 JMS 6 AJ 3 11.00 OEng n 24.03.2019

31.03.2019 3.s. i fastetiden Luk 22,28-34 HVS sn 5 11.00 AJ 4 11.00 11.00 OE n 1 JaBy 11.00 31.03.2019

07.04.2019 4.s. i fastetiden Joh 6,24-36 11.00 MA 7 11.00 11.00 11.00 UA n 3  JMS BJH n ER n 07.04.2019

14.04.2019 Palmesøndag Joh 12,1-13 KHE 7 11.00 11.00 X 11.00 JaBy BJH n X * OEng n 2 14.04.2019

18.04.2019 Skjærtorsdag Joh 13,1-17 HVS n 17.00 MA n AJ sn 18.00 ER n ER n 17.00 AM n OEng n 2 JaBy sn 1 JaBy BJH n 18.04.2019

19.04.2019 Langfredag Matt 26,30-27,50 11.00 11.00 11.00 8.30 11.00 JMS RA 11.00 19.04.2019

21.04.2019 Påskedag Joh 20,1-10 KHE 1 AJ 1 MA 1 ER 18.00 1 ER 3 RE 1 JaBy BJH n OEng n 1 JMS 21.04.2019

22.04.2019 2. Påskedag Joh 20,11-18 RE n 1 11.00 11.00 OEng 1 JaBy BJH n 22.04.2019

28.04.2019 2.s. i påsketiden Joh 20,24-31 11.00 MA n 7 11.00 11.00 11.00 11.00 * JaBy 11.00 AM 28.04.2019

05.05.2019 3.s. i påsketiden Mark 6,30-44 KHE konf 3 11.00 RE n 3 BJH 2 ER konf 3 BA n 3 HVS n 05.05.2019

12.05.2019 4.s. i påsketiden Joh 14,1-11 11.00 MA konf 5 AJ konf 11.00 11.00 JaBy n 5 JMS RA n RE 3 n BJH n konf 12.05.2019

17.05.2019 Grunnlovsdag Luk 17,11-19 15.00 NN 13.00 17.05.2019

19.05.2019 5.s. i påsketiden 1Kong 8,12-13.27-30 HVS n 2 11.00 11.00 ER 4 UA n 3 BA konf JaBy KHE n MA 19.05.2019

26.05.2019 6.s. i påsketiden Matt 6,7-13 11.00 11.00 HVS n 2 11.00 11.00 MA n 3 JMS 11.00 BA 26.05.2019

30.05.2019 Kristi himmelfartsd. Joh 17,1-5 X BJH n 7 X * 11.00 ER n 3 X * BA n 7 JaBy X OEng n 3 30.05.2019

02.06.2019 Søndag før pinse Joh 16,12-15 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 JaBy BJH n AJ n 02.06.2019

09.06.2019 Pinsedag Joh 14,23-29 HVS n 1 MA  1 AJ  1 KHE 1 ER n 3 RE 1 OEng n 1 BJH RA n 09.06.2019

10.06.2019 2. pinsedag Joh 7,37-39 MA n 1 11.00 BJH RA n OEng n 1 10.06.2019

16.06.2019 Treenighetssøndag Apg 17,22-34 KHE n 7 11.00 11.00 AJ 7 11.00 BA n 3 JMS BJH n 11.00 JaBy 16.06.2019

23.06.2019 2.s. i treenighet. Joh 3,1-13 Sankthansstevne på Gjennestad  i Stokke. 23.06.2019

30.06.2019 3.s. i treenighet. Mark 10,13-16 11.00 11.00 ER n 6 1100 11.00  BJH n 30.06.2019

* 03.03  Fellesgudstjeneste, * 28.04 Gudstjeneste * 14.04 Fellesgudstjeneste, 

Bjerkely - Granly med OEng på Frøyland Østfold - Horten

* 30.05 Fellesgudstjeneste * 30.05 Fellesgudstjeneste,

Bjerkely - Østfold Moe - Ryen

*Sted f.o.m.

01.01.19: Skauen skole

Møtelisten - Gudstjenester og søndagsmøter julen 2018 og 1. og 2. kvartal 2019

Initialer / navn:
*03.03 Fellesgudstjeneste,
 Bjerkely - Granly

*30.05 Fellesgudstjeneste,
 Bjerkely - Østfold
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Ofring til: 
1 – Prestetjenesten 
2 – Misjonen 
3 – Lokalt menighetsarbeid
4 – DELKs skoledrift
5 – Nødhjelp 
6 – Ungdomsarbeid 
7 – Andre formål

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

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

n – Nattverd     
sn – Skriftemål og nattverd

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

Dato Søndag Prekentekst Ryenberget Nore Bjerkely Granly Horten Moe Telemark* Dalane Sotra Bergen Østfold Kr.sand Hard. Molde Nordr. Dato
24.12.2018 Julaften Luk 2,1–20 AJ 15.00 2 RE 2 MA 15.00  2 ER BA 14.00 2 14.30 JMS 24.12.2018
25.12.2018 1. juledag Joh 1,1–14 KHE 12.00 1 MA 1 RE 1 ER n 1 BA n 3 AM n 1 OE 1 JaBy BJH n OEng 1 n 25.12.2018

26.12.2018 2. juledag Joh 16,1–4a UA 1 11.00 11.00 JMS RA n 26.12.2018
28.12.2018 4. juledag ER 18.15 28.12.2018

30.12.2018 Romjulssøndag Luk 2,25–35 11.00 11.00 11.00 17.00 17.00 11.00 JaBy BJH n 30.12.2018

01.01.2019 1. nyttårsdag Matt 18,19-20 KHE n 12.00 5 ER  n 3 11.00 JaBy BJH n 01.01.2019

06.01.2019 Kristi Åp.dag Joh 12,42-47 11.00 11.00 AJ  n 4 ER 4 11.00 BA n 3 OEng n 2 JMS BJH n 06.01.2019

13.01.2019 2.s. i Åp.tiden Joh 1,29-34 11.00 AJ n 7 11.00 11.00 KHE n 3 11.00 JaBy n 2 BJH n OEng 3 n OE 13.01.2019

20.01.2019 3.s. i Åp.tiden Joh 1,15-18 KHE n 1 11.00 11.00 ER 2 11.00 OEng 7 JRD n 3 JaBy 11.00 11.00 JMS AJ 20.01.2019

27.01.2019 4.s. i Åp.tiden Ordsp 14,21-22.25.31 11.00 MA n 6 BJH  5 11.00 RE n 3 11.00  JMS RA n OEng n 3 27.01.2019

03.02.2019 5.s. i Åp.tiden Joh 5,1-15 HVS n 11.00 11.00 11.00 11.00 BA n 2 11.00 JaBy BJH n ER 3 n 03.02.2019

10.02.2019 6.s. i Åp.tiden Mark 13,21-27 11.00 11.00 UA n 6 ER n 3 11.00 RE n 3 RE RA n BJH n 10.02.2019

17.02.2019 Såmannssøndag Matt 13,24-30 BJH n 2 MA n 2 11.00 RE 7 11.00 OEng n 2 JMS 11.00 11.00 JaBy 17.02.2019

24.02.2019 Kristi forkl.dag Luk 9,28-36 11.00 MA n 7 11.00 11.00 BA sn 7 JMS BJH OEng sn 3 OE 24.02.2019

03.03.2019 Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 HVS n 2 AJ n 1 X * X ER 1 11.00 BA 4 OEng n 3 JaBy BJH n 03.03.2019

10.03.2019 1.s.i fastetiden Joh 3,11–16 11.00 11.00 AJ 2 11.00 ER n 3 11.00  JaBy n 7 BJH n 10.03.2019

17.03.2019 2.s. i fastetiden Luk 13,22-30 RE n 7 11.00 11.00 11.00 11.00 ER n 2 11.00 JaBy AJ n 11.00 BJH JMS n 17.03.2019

24.03.2019 Maria budsk.dag Luk 1,39-45 11.00 MA n 7 JaBy  n 3 JMS 6 AJ 3 11.00 OEng n 24.03.2019

31.03.2019 3.s. i fastetiden Luk 22,28-34 HVS sn 5 11.00 AJ 4 11.00 11.00 OE n 1 JaBy 11.00 31.03.2019

07.04.2019 4.s. i fastetiden Joh 6,24-36 11.00 MA 7 11.00 11.00 11.00 UA n 3  JMS BJH n ER n 07.04.2019

14.04.2019 Palmesøndag Joh 12,1-13 KHE 7 11.00 11.00 X 11.00 JaBy BJH n X * OEng n 2 14.04.2019

18.04.2019 Skjærtorsdag Joh 13,1-17 HVS n 17.00 MA n AJ sn 18.00 ER n ER n 17.00 AM n OEng n 2 JaBy sn 1 JaBy BJH n 18.04.2019

19.04.2019 Langfredag Matt 26,30-27,50 11.00 11.00 11.00 8.30 11.00 JMS RA 11.00 19.04.2019

21.04.2019 Påskedag Joh 20,1-10 KHE 1 AJ 1 MA 1 ER 18.00 1 ER 3 RE 1 JaBy BJH n OEng n 1 JMS 21.04.2019

22.04.2019 2. Påskedag Joh 20,11-18 RE n 1 11.00 11.00 OEng 1 JaBy BJH n 22.04.2019

28.04.2019 2.s. i påsketiden Joh 20,24-31 11.00 MA n 7 11.00 11.00 11.00 11.00 * JaBy 11.00 AM 28.04.2019

05.05.2019 3.s. i påsketiden Mark 6,30-44 KHE konf 3 11.00 RE n 3 BJH 2 ER konf 3 BA n 3 HVS n 05.05.2019

12.05.2019 4.s. i påsketiden Joh 14,1-11 11.00 MA konf 5 AJ konf 11.00 11.00 JaBy n 5 JMS RA n RE 3 n BJH n konf 12.05.2019

17.05.2019 Grunnlovsdag Luk 17,11-19 15.00 NN 13.00 17.05.2019

19.05.2019 5.s. i påsketiden 1Kong 8,12-13.27-30 HVS n 2 11.00 11.00 ER 4 UA n 3 BA konf JaBy KHE n MA 19.05.2019

26.05.2019 6.s. i påsketiden Matt 6,7-13 11.00 11.00 HVS n 2 11.00 11.00 MA n 3 JMS 11.00 BA 26.05.2019

30.05.2019 Kristi himmelfartsd. Joh 17,1-5 X BJH n 7 X * 11.00 ER n 3 X * BA n 7 JaBy X OEng n 3 30.05.2019

02.06.2019 Søndag før pinse Joh 16,12-15 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 JaBy BJH n AJ n 02.06.2019

09.06.2019 Pinsedag Joh 14,23-29 HVS n 1 MA  1 AJ  1 KHE 1 ER n 3 RE 1 OEng n 1 BJH RA n 09.06.2019

10.06.2019 2. pinsedag Joh 7,37-39 MA n 1 11.00 BJH RA n OEng n 1 10.06.2019

16.06.2019 Treenighetssøndag Apg 17,22-34 KHE n 7 11.00 11.00 AJ 7 11.00 BA n 3 JMS BJH n 11.00 JaBy 16.06.2019

23.06.2019 2.s. i treenighet. Joh 3,1-13 Sankthansstevne på Gjennestad  i Stokke. 23.06.2019

30.06.2019 3.s. i treenighet. Mark 10,13-16 11.00 11.00 ER n 6 1100 11.00  BJH n 30.06.2019

* 03.03  Fellesgudstjeneste, * 28.04 Gudstjeneste * 14.04 Fellesgudstjeneste, 

Bjerkely - Granly med OEng på Frøyland Østfold - Horten

* 30.05 Fellesgudstjeneste * 30.05 Fellesgudstjeneste,

Bjerkely - Østfold Moe - Ryen

*Sted f.o.m.

01.01.19: Skauen skole

Møtelisten - Gudstjenester og søndagsmøter julen 2018 og 1. og 2. kvartal 2019

*30.05 Felles-
 gudstjeneste,
 Moe - Ryen

*28.04 Gudstjeneste,
 med OEng på Frøyland

*14.04 Fellesgudstjeneste,
 Østfold - Horten

*Sted f.o.m
01.01.19:
Skauen skole



Vi møter Hjalmar Bø 
Ny generalsekretær i Digni

Av Fred Søndby

– Hvorfor navnet Digni? spør vi Hjalmar 
Bø, idet han inviterer oss inn på konto-
ret sitt, der han har vært ansatt siden 1. 
august i år som generalsekretær. Han 
forteller stolt at Digni er utledet av det 
latinske ordet dignitus, som direkte 
oversatt betyr verdighet. Altså et godt 
og treffende navn på en organisasjon 
som driver utviklingsarbeid og bekjem-
per fattigdom. Vi ber han om å fortelle 
litt om seg selv, og får vite at han er fra 
Randaberg utenfor Stavanger, er 49 år, 
gift med Mona og har fire barn i alderen 
10 til 25 år. Men nå er det bare yngste-
gutten som bor hjemme. 

– Hvem er Hjalmar Bø? Fortell litt om 
deg selv!

– Jeg er bondesønn og har vokste opp 
på gård. Dette har satt sitt preg på meg, 
og lært meg å tenke langsiktig, forteller 
han. Men allerede som 16-åring flyttet 
jeg hjemmefra for å gå på videregå-
ende skole på Drottningborg i Grimstad. 
Senere ble det videregående utdannelse 
med bl.a. teologi og misjon på misjons-
skolen på Fjellhaug, mastergrad i tverr-
kulturell kommunikasjon i USA, samt 
studier i pedagogikk og engelsk språk. 
Bare med unntak av en kortere periode 
som feltprest i Ramsund har jeg hatt 
hele min yrkeskarriere i Norsk luthersk 
Misjonssamband bl.a. lærer på Trygg-
heim Vgs, regionleder for Asia og leder 
ved utlandsavdelingen, før jeg 1. august 
ble ansatt i Digni.
  

– Fortell litt om arbeidet i Digni!
– Vi har fått 5-årsavtale med NORAD 
som startet i 2018 og denne gav oss 
16% økning fra tidligere avtale, som gir 
en årlig bevilgning i størrelsesorden 
nesten 200 mill. kr per år. Dette gir oss 
en forutsigbarhet og stabilitet i flere år, 
selv om vi alltid vil være avhengige av 
hvordan statsbudsjettet blir. Det er et 

20 UNDERVEIS 4-18

Hjalmar Bøe er generalsekretær i Digni. 
Foto: Digni

stort ansvar å forvalte så store midler, 
samtidig gir det veldige muligheter for 
våre medlemmer og deres partnere til 
å gjøre en forskjell for mange millioner 
mennesker. I Digni er vi opptatt av at 
det viktigste arbeidet skjer i prosjektene 
hvor enkeltmennesker, samfunn og 
land kan oppleve at de blir løftet ut av 
fattigdom og ulik type nød.
   

– Har du noen kontakt med DELK  
som generalsekretær i Digni?

– DELK er ikke medlem av Digni, men er 
på en måte «et indirekte medlem» fordi 
de støtter ytremisjonsarbeidet til flere av 
medlemmene til Digni. Da jeg var leder 
for utlandsarbeidet i NLM, hadde vi 
også et godt og nært samarbeid. 

– Hva består arbeidet ditt i hovedsak i? 
Beskriv en vanlig arbeidsdag.

– Den består ofte av eksterne og interne 
møter, oppfølging av ansatte, ulike 
typer lobbyarbeid, kontakt med media 
og intervjuer, konferanser og nettverks-
bygging. Og i slutten av november skal 
jeg være med på et prosjektbesøk til 
Nepal. Her skal vi møte medlemmene  
og prosjektansatte  fra fem ulike land til 
et nettverksmøte. Så det blir ofte travle 
dager! 

– Kan du fortelle noe om deg selv  
som kanskje ikke så mange vet?

– Jeg har ikke så mange hemmeligheter, 
smiler Hjalmar Bø, men du kan gjerne 
skrive at jeg setter stor pris på å drive 
med hagearbeid. Jeg liker å se ting gro, 
og trives spesielt godt om våren. Dessu-
ten liker jeg godt å løpe, bl.a. maraton. 
Neste år, når jeg fyller 50 år, planlegger 
jeg å løpe en såkalt ultramaraton, som 
har en lengde på ca. 50 km. Den skal jeg 
løpe i Nordmarka, og tanken bak det 
er at jeg vil løpe en kilometer for hvert 
år jeg har fått leve, i takknemlighet. Det 
synes jeg må være en fin markering! 

Digni er en medlemsbasert paraplyorganisasjon for 20 norske evangeliske 
organisasjoner og trossamfunn som driver internasjonalt utviklingsarbeid.

DIGNI

● Digni skaffer medlemsorga- 
 nisasjonene midler til utvik-
 lingsarbeid i hovedsak gjen- 
 nom offentlig støtte, forvalter  
 tildelte midler, sikrer og  
 styrker kvaliteten i arbeidet  
 sammen med medlemmene  
 og fører kontroll

● Digni har kontorfellesskap  
 og samarbeider med NORME  
 (Norsk råd for misjon og  
 evangelisering) i lokaler  
 sentralt i Oslo

● Digni mottar nesten 200 mil- 
 lioner kr hvert år fra NORAD  
 til internasjonalt utviklings- 
 arbeid mot fattigdom i 30  
 land og med for tiden ca.  
 110 prosjekter 
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– Hva er det beste rådet du har fått?
– Det er at jeg må ha som mål å behandle 
alle mennesker med respekt og verdig-
het. Og her kommer ordet dignitus helt 
naturlig inn!

– Har du noen framtidsdrøm?
– Jeg er optimist av natur, og jeg har 
et håp og en visjon om at den globale 
kirke må fortsette å vokse, at vi må 
vinne kampen mot fattigdom og nød og 
ta bedre vare på Guds skaperverk. Jeg 
håper at evangeliet må nå ut til alle fol-
keslag, og at vårt diakonale og evange-
liserende arbeid må lykkes stadig bedre 
i framtiden. Og sist, men ikke minst: Vi 
må bry oss om de menneskene vi møter! 

Vi takker Hjalmar Bø for at han tok seg 
tid til å møte oss, og ønsker han lykke 
til videre, og Guds velsignelse i hans 
viktige arbeid som generalsekretær i 
Digni.

Ill. foto fra Madagaskar. Foto: TFR

Tre prester i avgang

Dette året har DELK opplevd å takke 
av hele tre prester. De har vært med 
på å sette sitt preg på kirkesamfun-
net i en årrekke på sterkt og positivt 
vis og vunnet seg en betydelig plass 
i mange hjerter i våre menigheter.

Det kommer til å merkes når Ulf Asp, 
Jens Bjørnsgård og Jan Erik Askjer 
ikke lenger som fast tilsatte prester 
bestiger prekestolen, leder gudstje-
nester, forretter ved en båre eller leder 
en vigsel på stødig vis. Tiden var 
kommet for avslutning av prestetje-
nesten i sine respektive menigheter 
for de alle – av ulike grunner. 

Ulf Asp har nådd en alder hvor han 
har rett til å gjøre noen ompriorite-
ringer. Ikke lenge igjen før han er 
heltids pensjonist har han bedt om en 
endring fra full tjeneste som menig-
hetsprest til å utøve sitt pastorale kall 
på Høgsveen retreat- og gjestegård. 
Omkring 35 års tjeneste i DELK; der 
slår han de fleste av oss. Menighets-
prest, misjonær i Sør-Afrika, tilsyns-
mann i 10 år, ny økt som menighets-
prest, misjonssekretær, retreatleder; 
lista er lang. Han har gjort det meste 
og til glede for svært mange. Ulf har 
preget de siste tiårs utvikling i DELK 
på viktig vis, i tillegg til å være en 
dyptpløyende teolog og lærebevisst 
prest. Samtidig har han blitt en høyt 
verdsatt sjelesørger etter mange års 
erfaring fra retreatledelse. Heldigvis 
har vi ham blant vikarene vi kan 
tilkalle når det trengs.  

Jens Bjørnsgård runder også av litt 
før full pensjonsalder. Han kom inn 
i presterekkene i DELK som et friskt 
pust med erfaring fra en rekke tjenes-
ter i Den norske kirke – som diakon, 
kateket, tjeneste i sjømannskirken 
flere steder og en betydelig kompe-
tanse på sjelesorg og samtaler med 
enkeltmennesker. Mange er de som 
har fått nytt mot og håp for framtiden 
etter samtale med Jens. Han har gjort 

tjeneste i flere av våre menigheter 
og er en folkelig prest i ordets beste 
forstand. På sine ‘gamle dager’ har 
han hentet ny inspirasjon og viktig 
erfaring til sin DELK-tjeneste fra en 
tre års økt blant sjøfolk og fastboende 
nordmenn i Tyrkia. Som om ikke 
det var nok, har han også debutert 
som forfatter med boka ‘Bønn & liv’, 
en praktisk bønnebok. Også Jens vil 
dukke opp iblant som tilkallingsvikar, 
det er vi glade for.

Jan Erik Askjer har sagt opp sin stil-
ling og runder av sin tjeneste i disse 
dager. Han er en folkekjær prest som 
startet sin tjeneste i Ryenberget før 
årtusenskiftet. På starten av 2000-tal-
let reiste han og familien til Kamerun 
som misjonærer. Etter Afrikatiden 
gjorde Jan Erik tjeneste som prest først 
i Moe menighet i Sandefjord og deret-
ter i Granly i Tønsberg. I disse menig-
hetene har Jan Erik hatt en tjeneste 
som har gjort ham høyt verdsatt i vide 
kretser. Med sitt lyse humør, livsnære 
prekener og kontaktskapende evne 
har han vunnet en plass både hos barn, 
ungdom og de som DELK har flest av 

– godt voksne. Skolen har også vært en 
viktig arena i Jan Eriks prestetjeneste. I 
tillegg er han sterkt opptatt av økume-
nikk og felleskirkelig arbeid. For øvrig 
er det DELKs visetilsynsmann som nå 
går fra borde.

Nå er de ikke lenger i rekken av pre-
ster som jevnlig forretter gudstjeneste. 
Initialene deres sto engang tett på 
midtsidene i Underveis; ikke slik nå 
lenger. De vil bli savnet – av alle oss 
som takker Gud for hva disse tre har 
gitt gjennom mange års prestetjeneste 
i DELK. 

Fra DELKs side sier vi: Takk for 
mange års trofast, skapende og velsig-
net tjeneste for Guds rike og i DELKs 
rekker! Og Guds signing for årene 
som venter dere. 

RE

F.v. Ulf Asp, Jens Bjørnsgård og Jan Erik Askjer. Foto: Boe Johannes Hermansen.
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Enda et år nærmer seg slutten og det er 
tid for å gjøre opp status. I organisasjo-
nen vi jobber for her i Nord-Afrika, er 
det tid for årlige rapporter og perso-
nalsamtaler. Siden vi begge er teamle-
dere for organisasjonen vår er det vår 
oppgave å avholde personalsamtaler 
med samtlige i teamet vårt. Dette er 
verken tid eller sted til å brette ut alt 
det interessante vi har fått vite i disse 
samtalene, og vi har vel også strengt 
tatt taushetsplikt. 

Så var det dette med å gjøre opp status, 
da. Hva har vi oppnådd dette året? 
Bistandsprosjektene våre har faktisk gitt 
resultater.
  
Dele tro
Vi er ikke i landet og byen vi er i bare 
for å drive med bistandsarbeid. Selve 
hovedgrunnen til at vi er her, er fordi vi 
ønsker å dele med menneskene rundt 
oss vår tro. Det gjør vi ukentlig. Vi har 
ikke sett noen som har skiftet mening 
enda (som vi sier her nede), men vi har 
flere kontakter som vi møter jevnlig og 
samtalen dreier seg ofte inn på tro. I til-
legg har vi mannfolka prøvd å gå litt ut 
på kafé noen kvelder i måneden (helst 
en i uka) for å fiske. Da setter vi oss ned 
og bestiller oss kaffe eller te. Så venter 
vi, og det tar som regel ikke mange mi-
nuttene før noen ikke klarer å tøyle nys-
gjerrigheten og slår seg ned for en prat. 
Slike kvelder går vi sjeldent hjem uten 
å ha fått delt kjerneelementene i vår 
tro om at Jesus ikke er en profet, men 
Guds egen sønn som ble født inn i vår 

verden, levde et perfekt liv uten synd, 
gav seg selv til å dø på et kors for mine 
synder, stod opp igjen fra graven slik at 
jeg – den dagen jeg dør, også blir reist 
opp fra de døde og kan være sikker på 
at døren til paradis er åpen for meg. Det 
er slike samtaler som virkelig gir menig 
til oppholdet vårt her nede. Vi kan ikke 
frelse noen, men vi kan presentere de 
gode nyhetene, og så er resten opp til 
Den hellige ånd.  
     
Fredsfyrsten
Vi har også blitt kjent med noen lokale 
kristne. De lever alle i hemmelighet i 
frykt for familie og nabolag. Disse kan 
vi også få dele tro med, men da med 
tanke på disippelgjøring. Det er få in-
stitusjoner i dette landet hvor man kan 
få undervisning i kristen tro – faktisk 
ingen. I byen vi bor i, er det heller ingen 
kirker som er åpne for nasjonale. Så teo-
logisk undervisning er en mangelvare 
som har ganske så stor etterspørsel. 
Noe vi sjelden tenker over i Norge, er 
hvor heldige vi er som kan feire alle 
våre høytider i all åpenhet. Våre kristne 
venner i denne byen må gjemme seg 
når de ønsker å ha en liten markering 
av påsken, pinsen eller jul. I påsken som 
var, inviterte vi et vennepar av oss hjem 
til en påskemiddag hos det andre nor-
ske paret vi jobber sammen med. Det 
ble umåtelig satt pris på. 

Denne julen skal vi få lov til å feire i 
Norge. Det er tre år siden sist, og vi gle-
der oss veldig. Likevel blir jeg litt trist 
av å tenke på alle de hemmelige kristne 
i byen vår som må feire i skjul. Neste 

år ønsker vi å være i byen og å invitere 
hjem noen av dem på en real julefeiring 
med god mat, juletre, julesanger og 
juleevangeliet-lesning. 

Når vi nærmer oss jul, tenker jeg 
ofte på en av mine favorittfilmer, Om 
guder og mennesker (Des hommes et 
des dieux, 2010), som omhandler et lite 
kloster i Atlasfjellene i Algerie under 
den islamske revolusjonen i 1996. På jul-
aften kommer terroristgruppen Armed 
Islamic Group på besøk og prøver å 
tvinge til seg medisiner og annet utstyr, 
noe som blir avslått. Idet gruppen 
er i ferd med å forlate klosteret, spør 
lederen i klosteret om lederen av ter-
roristgruppen vet hva som skiller denne 
kvelden fra andre kvelder. Dette er 
kvelden da fredsfyrsten, Jesus, ble født 
til vår jord. Spenningen dirrer i filmen 
i noen sekunder, for hvordan vil denne 
terroristen reagere på denne subtile 
oppfordringen om å slutte fred på flere 
nivå – med sine fiender, men også med 
Gud. Han unnskylder seg og sier at det 
visste han ikke, før han forlater kloste-
ret. Det er så mange rundt oss her nede 
som ikke vet at fredsfyrsten er født. At 
gjennom han kan vi ha fred med Gud.
 
For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste. Jes 9,6      

Fra våre utsendinger 
i Nord-Afrika

Å gjøre opp status
Ill. foto: NLM
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DELKs administrasjons-
leder går av

Alle som de senere årene har hatt 
ærender til DELKs hovedkontor 
på Ås ved Tønsberg – eller til nye 
lokaler i Bjerkely menighetssenter 
i Undrumsdal – kjenner vår admi-
nistrasjonsleder. Nå runder Arvid 
Ludvigsen av i denne nøkkelstillin-
gen i DELK etter ti år for å gå over i 
pensjonistteamet.

– Dette måtte jo komme en dag, sier 
Arvid. – Jeg har ikke gjort så mye for 
det; dagene har kommet og gått, og 
det har ikke vært vanskelig å fylle dem 
med meningsfylte og trivelige oppga-
ver. Administrasjonsdelen i en kirke 
med engasjement på mange områder 
vokser jevnt i en tid med stadig større 
krav til kommunikasjon, rapporter, 
møter og informasjon. De nye digitale 
systemene er også nyttige hjelpere, 
men trenger oppfølging og oppdate-
ring hele tiden, legger han til. 

Arvid har satt spor etter seg på en 
rekke områder i kirkesamfunnet. Han 
har fulgt tett på DELK i den rivende 
utvikling på administrasjonssiden vi 
har hatt de senere årene. Han vil bli 
savnet med sitt lyse sinn, gode humør 
og praktiske løsninger på det meste 

– samt en formidablel oversikt over 
DELK fra a til å.

Arvid har også vært daglig leder i 
DELK-forlaget de senere årene, og vil 
fortsatt ha et engasjement knyttet til 
vår kirkes litteraturarbeid i tiden som 
kommer. Ny administrasjonsleder 
ventes å tiltre i løpet av våren. 

Vi takker for trofast tjeneste, godt 
medarbeiderskap og stor arbeidska-
pasitet, og ønsker Guds signing og til 
lykke med både pensjonisttid og andre 
oppgaver som venter. 

Rolf Ekenes
tilsynsmann

Arvid Ludvigsen (tv.) mottar blomster av DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes.
Erling Rantrud (bildet over) har til-
trådt som redaktør i Underveis, fore-
løpig i en 20 % stilling. Han fortsetter 
som prest i Moe og Horten menigheter. 

– Vi har ganske lenge vært på jakt etter 
en som kan gå inn i oppgaven som 
redaktør, forteller redaksjonssekretær 
Tormod Fredriksen. – Det har vist seg 
ikke å være så lett. Derfor har tilsyns-
mannen og vi andre i redaksjonen delt 
på oppgaven. Men det var helt nødven-
dig å finne en bedre permanent løsning. 
Det tror vi at vi har funnet nå, sier Fred-
riksen, som minner om at bladet til nå 
ikke har hatt noen lønnede medarbei-
dere utenom design, layout og deler av 
den grafiske produksjonen. Dette var en 
linje det ikke var mulig å fortsette med 
dagens krav til et godt kirkeblad.

Erling Rantrud har vært i Underveis’ 
redaksjon i flere år og har levert en 
rekke artikler og intervjuer, i tillegg til å 
være med og forme bladet på andre må-
ter. Mange kjenner Erlings fine poetiske 
åre, noe utgaven du holder i hånda har 
med et fint eksempel på. De som er Fa-
cebookvenner med Erling, kan i tillegg 
glede seg over elleville dikt og rim fra 
hverdag og virkelighet som både kaller 
på smilet, ettertanken og takknemlig-
heten. Og så er Erling en meget dyktig 
tegner, og han har blant annet illustrert 
en rekke bidrag til Underveis-serien 
‘Min bibelhelt’ – som han for sikkerhets 
skyld også skriver selv. 

– Jeg liker både å skrive og å tegne, 
sier Erling. – Når det kan kombineres 
på denne måten, er det jo flott. Men det 
er ikke lett å finne tid til slikt i en travel 
preste- og familiehverdag. Når det nå 
blir litt av min stilling, blir det enklere. 
Jeg gleder meg! sier han. Den nye re-
daktøren tiltrådte 1. november. 

Rolf Ekenes
tilsynsmann

Ny redaktør 
i Underveis

1  Min Jesus er min redningsmann.
Han er min kraft, mitt lys, min mast.
Han leder meg til stille vann,
holder i stormens sterke kast.
Fra dype dal, til høye fjell,
fra sol står opp, til det blir kveld,
min trøster er mitt alt for meg.
Midt i Guds kjærlighet er jeg!

2  Min Jesus er min frelser kjær.
Hele Guds fylde er i ham.
Han ble et barn, kom til oss her.
Løven av Juda ble Guds lam!
På korsets tre han måtte blø,
Gud rammet ham og lot ham dø.
Han bar vår synd den dag han led,
jeg har fått liv og evig fred.

3  Min Jesus var lagt i en grav.
Lyset for verden drept i skam.
Men dagen kom med sol som rav,
død kunne ikke holde ham!
Da han sto opp i herlighet
var min synd sonet, og jeg vet
den tomme grav, har gitt meg liv.
Jeg er hans barn til evig tid!

4  Nå er jeg ren, nå er jeg fri!
Kraften fra Jesus bor i meg.
Fra livets start, til evig tid,
leder han meg på livets vei.
Og ingen folk og ingen ånd
kan dra meg bort i fra hans hånd.
Helt til den dag jeg møter ham,
vil jeg stå støtt i Jesu navn!

«Min Jesus er»
In Christ Alone - Keith Getty & Stuart Townend.
Salmen er oversatt til norsk av Erling Rantrud.



Rundt 200 personer kom da Moe 
kirke ble gjenåpnet 10. juni. Med 
blant annet 13 musikere, mange san-
gere, to prester og flere søndagsskole-
ledere kunne vi markere at vi har fått 
en flott kirke, et delikat og praktisk 
allrom og andre funksjonelle rom.

Urframføring av orkesterstykke 
og oversettelse av sangtekst (se side 
23!) var blant ingrediensene under 
festgudstjenesten, som ble ledet av 
tilsynsmann Rolf Ekenes og menig-
hetsprest Erling Rantrud. Flere barn 
var også med i prosesjonen og bar inn 
alterinventaret.

Under kirkekaffen i allrommet 
hadde mange skrevet seg på talelista. 
Representanter fra søstermenigheter 
i både Sandefjord og DELK Vestfold 
hilste med både godord og gaver. 
Spesielt inspirerende var det å høre 
den støtten og oppmuntringen vi fikk 
fra alle disse. Også håndverkere og 
frivillige arbeidere fikk sin velfortjente 
ros. Rektor og skolestyreleder takket 
for godt samarbeid og gledet seg over 
de nye lokalene, som også skolen får 
mye glede av.

Suveren byggeledelse
Nøyaktig ett år hadde gått siden første 
byggedag. Prosessen har gått utmer-
ket, mye takket være suveren ledelse 

av Gunnar Gundersen. Mange andre 
har også stått på underveis og vært av-
gjørende for det gode resultatet. Ikke 
minst gjelder dette dyktige og dug-
nadsvillige personer innen økonomi, 
lyd- og lysteknikk og interiør.

Prosjektkostnaden lander på ca. 
12,3 millioner kroner. Dette utgjør en 
overskridelse på 2,4 %, som i hovedsak 
skyldes vanskelige grunnforhold som 
dukket opp underveis, men også noen 
tilleggsbehov som har blitt innfridd. 
Med i prosjektkostnaden er også alt 
av interiør, lyd- og bildeutstyr med 
mer. Det meste har vi måttet låne, og 
lånet betjenes i stor grad av leieinn-
tekter fra Moe skole. Selv om dette er 
veldig mye penger, har prosjektet blitt 
gjennomført svært kostnadseffektivt; 
byggeleder har skaffet gunstige priser 
på veldig mange felt. For å kunne be-
tjene lånet er vi også avhengig av økte 
gaveinntekter og takker alle som vil 
bidra på sporadisk eller fast basis.

Rommene er også attraktive som 
leieobjekter for private selskaper og 
konferanser eller samlinger av ulik 
art. Vi håper også dette vil utgjøre en 
vesentlig inntektskilde.

Så blir det spennende å se hvor Gud 
leder oss videre med de nye fasilite-
tene.
Tekst: Terje Simonsen

Nyåpning av Moe kirke
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Fra nyåpningen av Moe kirke i Sandefjord. Foto: Eira Gundersen

På en helt vanlig onsdag i september 
var gymsalen på Skauen festpyntet. 
Det var også de 110 gjestene. Stemnin-
gen var god og munter fra begynnelse 
til slutt. Det var mange som hadde 
gledet seg lenge til dette.
 
Vi ble servert en helt aldeles nydelig 
middag laget på skolens kjøkken av 
Ann Karin Nilgard, Jostein Bendiksen 
og Hans Petter Nomme. Menyen var 
kalvestek, persillepoteter, rotmos, rød-
vinssaus, tyttebær og bacon. Desserten 
var tilslørte bondepiker. Maten smakte 
fullstendig fantastisk! Bevertningsko-
miteen var også ivrige arbeidere hele 
kvelden og bidro med servering og 
oppvartning av beste slag. Disse hadde 
også ansvaret for kveldens kakebord, 
som bestod av 15 flotte kaker. Til 
oppvask hadde de fått ekstra hjelp av 
noen av menighetens ungdommer. Alle 
festdeltakerne var fulle av beundring 
over alle kjøkkenheltene denne kvelden. 
Tusen takk for maten! 

Noen DELKere fra andre lokalme-
nigheter har spurt hvorfor vi i Tele-
mark skulle har menighetsfest nå igjen.  
Svaret på det er at vi nå for alvor skal 
motivere hverandre til dugnadsinnsats 
og pengeinnsamling til den nye kirken 
vi skal bygge. Denne kvelden hadde vi 
hovedfokus på å samle inn til kjøkke-
net i den nye kirken. Vi hadde åresalg. 
Gunn og Bertil Anderson var ivrige 
selgere, og Grethe Marie Minnesjord og 
Jens Bjørnsgård hadde ansvaret for trek-
king og premier. Alle årene blei solgt, 
og det kom inn 14 000 kr på dette! I 
tillegg sparte vi nesten like mye penger 
på at maten var hjemmelaget og ikke 
bestilt. Derfor ble det denne kvelden 
samlet inn 26 850 kr som skal brukes på 
kjøkkenet i den nye kirken vår! 

Vi lo mye denne kvelden, både med 
hverandre og litt av hverandre. Det 
siste mest da vi fikk besøk av Vaktmes-
tern i god Trond Viggo-stil. Han ligna 
mistenkelig på rektor, og vi fikk også 
besøk av en grønn Kiwi-same som var 
veldig lik på en av menighetens eldste. 
RektorTrondViggoVaktmestern var 
denne kvelden mest opptatt av Trine 
Skei Grandes besøk i Brekkeparken 
samme dag, mens Kiwisamen joiket 

Latter, sjele-
næring og 
festmiddag
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seg gjennom salen. I tillegg fikk latter-
musklene trimmet seg da vi blei servert 
kaffe av en dame som lignet på en eldre 
utgave av vår kjære kjøkkensjef Ann 
Karin. 

Flere av menighetens medlemmer var 
på Israelstur i september, og Kjell Ole 
Gundersen serverte oss gode minner fra 
turen i form av bilder og filmsnutter.  

Vi fikk også solid næring for sjelen 
denne kvelden. Ole Magnus Olafsrud er 
foredragsholder og har blant annet job-
bet i Navigatørene. Han var spent på om 
vi klarte å holde oss våkne under hans 
foredrag. Vi hadde tross alt spist god og 
tung mat. Men det var ikke noen grunn 
til å slumre, og det var ingen som gjorde 
det heller. Han snakket om medvand-
ring, nestekjærlighet, ta vare på hver-
andre og bry oss mer om hverandres 
sjelsliv i det daglige. Dette rørte mange, 
og mange blei inspirert og motivert til 
å søke enda tettere felleskap med sine 
søsken i Herren. 

Det var Grethe Marie Minnesjord som 
hadde hovedansvar for menighetsfesten, 
og vi har stilt henne noen spørsmål: 

– Tusen takk for en flott festkveld, Grethe! 
Dette var vel mye ansvar for deg aleine?   

– Tusen takk. Det var en flott kveld, syns 
jeg også. Men jeg var slett ikke aleine 
om å ordne dette. Det er flere som har 
hjulpet til, og jeg vil peke spesielt på 
Ann Karin Nilgard som gjorde en formi-
dabel innsats med maten både i forkant 
av festen, hele onsdagen og på selve 
festkvelden. Og takk til hennes hjelpere 
og vår ivrige bevertningskomite!

– Er det lenge til neste menighetsfest? 
(spør vi håpefullt). – Det vet jeg ikke, og 
nå er det to år siden sist. Men foreløpig 
har vi sagt at vi gleder oss veldig til den 
første skikkelige festkvelden vi skal ha i 
den nye kirken når den er ferdig. Og når 
det blir, tør ikke jeg si nå. Men sosiale ar-
rangementer i mindre skala vil vi gjerne 
ha. 

– Har du fått noen tilbakemeldinger fra 
festdeltakerne etter menighetsfesten? – Ja, 
jeg har fått veldig mange koselige tilba-
kemeldinger. Og de fleste kommer med 
enten en eller flere av disse momentene: 

- Dette er den beste maten jeg har smakt!
- Det er godt å le sammen!
- Innlegget til Ole Magnus Olafsrud var  
 veldig flott og blei så sterkt for meg. 

Tusen takk for en flott kveld som glir 
med gyllent skjær inn i minneboka!

Av Laila og Per Erik Ween. 

Det norske misjonsselskap – NMS 
– har gjennom 20 år drevet gjenbruks-
butikker. Det feires faktisk jubileum 
i disse dager. Nå nærmer det seg jul. 
Og gjenbruk er ikke mindre aktuelt. 
Underveis har tatt en prat med kommu-
nikasjonsleder i NMS og redaktør for 
Misjonstidende, Eivind Hauglid.

– For litt over 20 år siden slet NMS øko-
nomisk, forteller en engasjert Hauglid. 
Vi trengte nye inntektskilder. Da dro 
representanter fra misjonsselskapet til 
Danmark. De visste at gjenbruk var stort 
der, og de ville lære mer av danskene. 
Landsstyret i NMS var likevel skeptiske 
til å drive gjenbruksbutikker i Norge. 
Fretex var allerede veletablert, og det 
virket fånyttes å satse på dette som en 
ny inntektsmåte. Til tross for skepsisen 
ville man prøve ut konseptet, og Sola 
fikk den første butikken i november i 
1998. Det ble også antatt at det ville ta 
et års tid før en slik butikk kunne gå i 
overskudd. – Til alles overraskelse gikk 
butikken i pluss fra dag en, forteller 
Eivind Hauglid. 

NMS Gjenbruk driver i dag rundt fem-
ti butikker fordelt på alle landets fylker 
med unntak av Oppland, Troms og Finn-
mark. I Rogaland er det hele ti butikker. 
Gjenbruksbutikkene til NMS drives av 
to tusen frivillige medarbeidere. – Det er 
mange i sving i våre butikker, sier Haug-
lid. – Butikkene utgjør en sosial arena og 
er en viktig møteplass for mange. Vi er 
opptatt av at det ikke bare skal være kir-
kefolk og mennesker som kjenner NMS 
fra før som kan jobbe hos oss. Det er flott 
med folk utenfra. Kundene våre får også 
oppleve et sosialt fellesskap. – Det er all-
tid en kaffekrok i våre gjenbruksbutikker, 
presiserer Hauglid. – Vi ønsker å føre 
nye mennesker sammen.

Med en årlig omsetning på om lag 
femti millioner, og et overskudd på 
rundt tjue millioner kroner, er gjen-
bruksbutikkene den største inntekts-
kilden for NMS. – På mange måter 
er gjenbrukssatsningen NMS sitt nye 
ansikt utad, sier kommunikasjonslede-
ren. – Gjenbruksbutikkene er rett og slett 
en svært viktig del av organisasjonen. 
Og vi satser på å utvide. Det ble sagt i 
Danmark at byer og tettsteder med flere 
enn fem tusen mennesker burde ha en 
gjenbruksbutikk. Og byer med ti tusen 
burde ha to. – En interessant erfaring 
danskene gjorde, var at to gjenbruksbu-
tikker gjerne kunne plasseres i nærheten 
av hverandre. Faktisk i samme gate. Det 
er ofte gjensidig nyttig for butikkene å 
ligge i nær omkrets. Da går begge butik-
kene bedre. – Uansett er lokaliteter viktig 
for gjenbruksbutikkene i NMS, vektleg-
ger Hauglid. Det lønner seg å bruke litt 
penger på å leie et godt lokale. De bør 
ligge tett inntil gode parkeringsmulighe-
ter, og det bør være sentrale lokaler.

Det har etter hvert blitt mange aktører 
på gjenbruksmarkedet i kristen-Norge. 
I tillegg til NMS er både NLM, Normi-
sjon og ikke minst Frelsesarmeen veldig 
aktive. Denne gangen var det NMS vi 
fokuserte på. Det er mange DELK-ere, 
især pensjonister, som er veldig enga-
sjert i gjenbruksbutikkene til både NLM 
og NMS, spesielt i Vestfold og Telemark. 

– l våre butikker er det god aktivitet og 
godt salg gjennom hele året. Førjulstiden 
er ikke noe unntak, slår Hauglid fast. Vi 
i DELK ønsker NMS andre aktører lykke 
til med årets julesalg, og er glade for det 
sosiale, miljøvennlige og misjonsrettede 
fokuset som vises gjennom gjenbruks-
butikker.

Tekst: Jostein Bendiksen

Gjenbruk i julehandelen
NMS Gjenbruk feirer 20 år

I begynnelsen av november dekket Finn Schjøll vakre bord med varer fra butikken 
til NMS Gjenbruk i Tønsberg. Foto: TFR
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Følg med på
www.delk.no

«Misjon langs nye veier»

Årets misjonsseminar fant sted i 
Bjerkely menighetssenter lørdag 22. 
september. Ganske mange mennesker 
fra flere av våre menigheter hadde 
satt av dagen, til tross for strålende 
solskinn ute.

Rolf Ekenes innledet seminaret hvor 
han uttrykte at han egentlig ikke var 
så glad i årets tittel. Er det nytt bud-
skap eller er det samme budskap og 
oppdrag, bare med nye uttrykk og ny 
innpakning? Svaret var og er at opp-
draget og kallet er det samme, men at 
vi har fått nye muligheter og utfordrin-
ger. Til vårt land og til Europa kommer 
det mange mennesker, både kristne og 
muslimer. De kristne trenger å finne 
sin plass i våre kirker og menigheter. I 
tillegg er det vårt ansvar å dele troen 
på Jesus med muslimene. Rolf påpekte 
at dialog vil være et helt nødvendig 
fundament for misjon. Vi trenger ikke 
å være forlegne på kristendommens 
vegne, men heller ha et ønske om å 
dele evangeliet. 

Samtidig påpekte Rolf at DELK 
må ha et klart mål om å drive misjon 
til jordens ender. Det finnes fortsatt 
mange unådde folkegrupper som ikke 
har hørt budskapet om Jesus. Å sende 
misjonærer til andre siden av jorden 
koster penger. Men burde ikke vi med 
vår velstand være i stand til å betale for 
det? Gud har ikke sluttet å kalle nord-
menn til tjeneste fordi det er så dyrt!

Seminaret fortsatte med at Jo 
Hedberg gav oss noen spennende 
tanker om menighetsplanting som 
misjonsstrategi. Jo Hedberg er tilknyt-
tet organisasjonen Dynamic Churc 
Planting International og jobber med 
menighetsplanting i Den norske 

kirke. Han understreket at å plante 
en ny menighet er ikke å kopiere en 
gammel menighet. Det skal være en 
nyskapning, som et nytt barn i Guds 
familie. Nyplantingen må forankres i 
de bibelske prinsippene om at Jesus er 
menighetens Herre, og at bønn er en 
uunnværlig kilde til Guds kraft og vis-
dom. Av praktiske råd nevnte Hedberg 
at man bør forsøke å gjøre en tjeneste i 
minst ett år i forveien for den gruppen/
lokalsamfunn man ønsker å nå med 
evangeliet. I tillegg bør modermenig-
heten ha ansvaret for alle oppgavene 
inntil det er nye i menigheten som 
ønsker å ta over. Hedberg understreket 
at Norge trenger nye menigheter for at 
flere skal bli kjent med Jesus!

Signe Lisa Fevang og Torunn H. 
Minnesjord ga oss innblikk i sine liv 
og arbeidsoppgaver. Signe Lisa er nå 
bosatt i Groruddalen hvor hun vil leve 
i et bofelleskap med fokus på bønn- og 
måltidsfelleskap, samtidig har hun 
et ønske om å leve nært sine naboer. 
Torunn fortalte om arbeidet sitt, og 
hun hadde også med seg en gjest som 
kunne fortelle om hvordan hun hadde 
fått møte Jesus gjennom en menighet i 
vårt naboland. Dette gav oss tilhørere 
inspirasjon til å leve et liv i nærhet til 
Herren Jesus og også i tjeneste for våre 
naboer, venner og kollegaer. 

Kanskje denne oppskriften på misjo-
næren anno 2018 kan utfordre oss til å 
dele det vi har fått del i gjennom Jesus, 
med de vi har rundt oss: «Hun har 
Guds ord i beina, omsorg i hendene, 
fredsbud i munnen, naboen til kaffen, 
verden i blikket, ryggsekk i gangen og 
Jesus i hjertet»

Av Stine Næss Askjer

Vellykket jule-
messe på Granly
Granly menighet følger den lange tra-
disjonen med julemesser til inntekt for 
misjonen. Årets julemesse ble arrangert 
lørdag 17. november og innbrakte nesten 
129.000 kroner, en svak nedgang fra i fjor.

Utvalget av varer av alle slag både på 
salgsbordene og under auksjonen vitnet 
som tidligere om stor aktivitet i dagene 
og ukene før julemessen. I tillegg ble det 
arrangert både lynlotteri og det vanlige 
årvisse lotteriet med en vakker juleduk 
som toppgevinst. Mange har vært enga-
sjert underveis.

På tradisjonelt vis ble julemessen av-
sluttet med auksjon med alt fra bilder og 
strikkevarer til kaker, hytteleie på Rau-
land og en uke i leilighet syd i Spania. 
Et knippe kransekaker og et par kara-
mellpuddinger laget med ekte vanilje fra 
Madagaskar ga også et viktig bidrag til 
totalbeløpet.

Dyktig  auksjonarius var Jon Kroke-
borg.

Messekomiteen retter en stor takk 
til alle som bidro både før og under 
julemessen! Årets innsamlede beløp er 
en liten nedgang fra i fjor da beløpet ble 
135.750 kroner

Tekst og foto: TFR

Blant mange andre var disse tre på jule-
messen på Granly: Knut Bergan, Aud 
Fevang og Karine Minnesjord.



En ny utgave av Luthers 
lille katekisme

DELK-forlaget har gleden av å pre-
sentere en ny utgave av Luthers lille 
katekisme. 

Luther skrev katekismen som en 
veiledning i lys og glad familiekris-
tendom. Denne katekismen er også 
laget for å brukes i skolen og konfir-
mantundervisningen, og har fått fine 
helsides illustrasjoner. De oldkirke-
lige bekjennelsene og Augustana har 
også fått plass i boka. Tross sitt store 
innhold er det likevel blitt en tynn 
og nett liten bok på om lag 90 sider, 
med stive permer og god innbinding. 
Boka tåler bruk! 

Dette er bekjennelsesskriftene til 
lutherske kirker og menigheter i 
Norge. Bekjennelsene som vi bruker 
i gudstjenesten, er slik vi kjenner 
dem. De andre tekstene har Harald 
Kaasa Hammer oversatt fra latin, og 
han har skrevet presentasjoner til de 
tre hoveddelene i boka. Presentasjo-
nene er med på å gjøre disse viktige 
tekstene lett tilgjengelig for alle. 
DELK-forlaget har lenge ønsket å 
kunne gi ut en slik bok hvor bekjen-
nelsesskriftene er samlet. Dette er 
blitt en familieutgave og menighets-
utgave og folkeutgave med et lett 
leselig språk. Den er aktuell for barn, 
ungdom og voksne.

Boka er i salg nå fra DELK-forlaget. 
Spør etter den hos din bokselger i 
kirken eller i en bokhandel.

Pris kr 149,-  
Ved forsendelse kommer porto i 
tillegg. 
ISBN 9788292202234
www.delkforlaget.no       
epost: delkforlaget@delk.no   
Telefon 33 35 93 52
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Under årets skolelederkonferanse i 
Kristne Friskolers Forbund på Garder-
moen var det utdeling av friskoleprisen. 
Den gikk i år til Gjermund Høgh, en 
sentral mann i det katolske skolesyste-
met. Velfortjent! Ifm. prisutdelingen ble 
det gitt «hederlig omtale» til DELK.
 
DELKs tilsynsmann  Rolf Ekenes var 
varslet på forhånd og invitert til å delta 
under prisutdelingen. Han mottok blom-
ster og hadde en kort takketale.

Komiteens begrunnelse kan du lese her:

Hederlig omtale 
Generelt ønsker komiteen å ha fokus 
på en eller flere kandidater i tillegg til 
prisvinneren. Vi utfordrer hermed skole-
eiere, skoleledere o.a. til å være aktive 
i forslagsprosessen før prisen for kom-
mende år. Dermed vil en få fram flere 
gode friskoleinitiativ som kan løftes fram 
under prisutdelingen. Slik vil både selve 
friskoleprisen og utdelingen styrkes.
For 2018 ønsker komiteen, i tillegg til å 
dele ut en friskolepris, å gi hederlig om-
tale til en annen aktør som vi mener har 
utmerket seg i friskole-Norge dette året.

Dette er:
DELK  
Skolevirksomheten til Det evangelisk-
lutherske kirkesamfunn (DELK) startet 
allerede i 1866, seks år før kirkesamfun-
net ble formelt stiftet. DELK har i dag 
3300 medlemmer og driver fem grunn-
skoler. Dette er beundringsverdig!
Kirkesamfunnet har dermed gjennom 

mange generasjoner sett det som en av 
sine viktigste oppgaver å verne om og 
utvikle et alternativt kristent grunnsko-
letilbud.

I år, altså i 2018, ble det sendt brev til 
2300 personer med en beklagelse over 
deler av kristendomsformidlingen ved 
skolene fram til 1990. Tilsynsmann Rolf 
Ekenes og DELKs ledelse ville med dette 
særlig nå dem som har smertefulle erfa-
ringer fra sin skolegang i DELK.

I brevet ble et par ting beklaget. For det 
første handlet det om hvordan undervis-
ningen i kristendomskunnskap hadde 
foregått; gjennom omfattende krav om 
utenatlæring – og det strafferegimet 
med refs og gjensitting som da fulgte 
med. Dette skapte fortvilelse, nederlag 
og skam for noen elever. For det andre 
handlet det om forkynnelsen, som en del 
elever opplevde som skremmende. Gud 
ble en fryktinngytende person, og noen 
har gitt uttrykk for tidvis å ha levd med 
helveteangst.

Dette ble beklaget allerede i 1995 i 
DELKs interne organer, og kommentert 
i noen riksmedier, men nådde da ikke 
ut til så mange. Denne gangen ble det i 
tillegg til brevet også store oppslag bl.a. i 
Aftenposten, Dagbladet og NRK. Saken 
er da heller ikke avsluttet, naturlig nok.

Friskolepriskomitéen mener DELK tok 
en modig avgjørelse med utsendelsen 
av brevet, og ønsker både på denne bak-
grunn og med tanke på kirkesamfunnets 
langsiktige skolesatsing å gi DELK en 
ekstra honnør nå i 2018.

  
Av Tore Slettvik

Aktuell bokDELK fikk hederlig omtale under 
utdeling av friskoleprisen

DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes mottok blomster av Margunn Serigstad Dahle, NLA 
Gimlekollen høgskole. Foto: Torgeir Flateby, KFF



 

26. og 27. oktober 2018 var DELKs 
Rådsmøte (RM) samlet på Strand ved 
Sandefjord.

• På første saken Ungdom, tro og kirke 
var RM åpent for andre. Engasjerte 
personer innledet: en prest, en ung-
domsleder, en ungdom og en ung-
domsforelder. En god debatt fulgte. 
Hvordan beholder vi ungdommen? 
Skal DELK ha en ungdomsarbeider 
for hele kirkesamfunnet? Vedtak: RM 
oppmuntrer menighetene til å ha sterkt 
fokus på ungdomsarbeidet, og henvi-
ser til Strategiplanen. Hovedstyret (HS) 
bes om å lage et Ungdomsråd for å 
styrke ungdomsarbeidet i menighetene. 
Rådet skal utrede spørsmålet om behov 
for felles ungdomsarbeider.

• Rådsmøtet – også for kvinner? Et 
utvalg la fram sin innstilling. Vil dette 
endre RM? Samtidig vet vi at RM 
behandler mange saker som ikke er 
læresaker. RM behandler saken videre 
våren 2019. Utvalget arbeider videre 
med momenter som RM ba om:  

– en ny styringsstruktur også for lokal-
menigheter som inkluderer kvinner 

– en struktur som ivaretar at læresaker 
behandles av prester og eldste som nå  

– om HS og RM kan ha noen felles 
møter

• Diakonitjenesten i DELK. Et utvalg 
har arbeidet med ulike sider ved dia-
konitjenesten i DELK. Det har resultert 
i et nytt diakonidokument for DELK 
som RM nå vedtok. Blant annet Grunn-
reglene må da justeres. Flere spørsmål 
skal avklares: synlige kjennetegn, rolle 
og oppgave i gudstjeneste, egnet forum 
for diakoner, kontaktperson på hoved-
kontoret.

• Brevet til tidligere skoleelever i DELK 
– en oppsummering. Elisabeth Fehn 
Olsen, diakon i Ryenberget, har ledet 
arbeidet og ga en orientering. RM tak-
ket for arbeidet og tok orienteringen til 
etterretning. RM ser fram til sluttrap-
porten.  

• Skapelse vs. utvikling – Endelig 
behandling. Et utvalg har levert et stort 
dokument og et kortfattet dokument. 
RM behandlet saken i april og gjorde 
nå sluttbehandling. Utvalget ble takket 
for et grundig og godt arbeid. Saken 
griper dypt og det er ikke enstemmig-
het om alt som dokumentet sier. RM 
stiller seg bak dokumentets kap. 7 
Konklusjon og kap. 8 Hvordan under-
vise om dette i skolen. RM anbefaler 
innstilling som ressursdokument for 
våre skoler og i andre sammenhenger. 

• Menighetsplanting i DELK. Menig-
hetsplantingsutvalget utarbeider for-
slag til Strategi for menighetsplanting 
i DELK. RM vurderte utvalgets arbeid 
og ga tilbakemeldinger som utvalget 
vil arbeide videre med fram mot slutt-
føring av oppgaven.

• Liste over sentrale kristne begreper, 
med forklaringer og henvisninger. 
Spesielt i skolen er det behov for en 
slik liste. En tenker seg at dette blir et 
åpent dokument, som kan ha behov for 
stadige justeringer og tilføyelser. 

• Valg av ny tilsynsmann. Nåværende 
tilsynsmann har søkt om å fratre sin 
stilling ved generalforsamlingen 2019. 
HS har innvilget dette. Det skal velges 
ny tilsynsmann. Første valgrunde gjen-
nomføreres før jul. RM ble orientert om 
opplegget for valget. 

• Organisering av DELKs hovedkontor. 
Arbeidsoppgavene på hovedkontoret 
vil bli fordelt annerledes enn i dag. 
Endringene skjer når både tilsynsman-
nen og administrasjonsleder går av 
med pensjon i nær framtid. RM ble 
informert om endringer som vil skje.

• Liturgisak. En endring av konfirma-
sjonsliturgien ble behandlet. RM ved-
tok å ta i bruk det framlagte forslag. 

• DELKs behov for litteraturvirksom-
het og DELK-forlaget. HS og DELK-
forlagets styre arbeider med hvilken 
oppgave forlaget skal ha. RM fikk 
orienteringer. Saken kommer opp i RM 
til våren og på GF19.

• DELKs strategiplan (SP) – prosess og 
menighetsengasjement fram mot GF 19. 
HS har arbeidet med tilrettelegging av 
SP for en bedre forankring i menighe-
tene. Hvordan kan menighetene melde 
tilbake til GF 19 sitt arbeid med SP så 
det blir til hjelp og inspirasjon for de 
andre menighetene? RM ber HS legge 
opp til at menighetene gir en oriente-
ring til GF19 om sitt arbeid med SP.

• Overgrep i DELK. DELK har i om-
kring 10 år hatt et Koordineringsut-
valget ved seksuelle overgrep (KSO) 
som har arbeidet med forebygging av 
og bevisstgjøring omkring overgrep. 
Leder i KSO Karin Heum orienterte om 
arbeidet. Det er viktig at menighetene 
og alle instanser er bevisste på saksom-
rådet. Utvalget har laget en folder, SE 
MEG, og retningslinjer for DELK på 
området. Disse skal være tilgjengelig i 
menighetene.

Arvid Ludvigsen 
Sekretær for rådsmøtet 

Rapport fra Rådsmøtet Aktuell bok
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RIK bibelbruk
En inspirasjonsbok

RIK bibelbruk er skrevet for alle 
som ønsker å gi Bibelen mer plass – i 
menigheten, i bibelgruppa og  
i egen hverdag.

I boka blir vi kjent med grupper 
av kristne i andre deler av verden, 
grupper som i mange år har kommet 
sammen for å lese fra Bibelen. Gjen-
nom disse historiene og spørsmål til 
hvert tema utfordrer RIK bibelbruk 
leserne til å ta Bibelen mer i bruk i 
det kristne fellesskapet.
Regelmessig 
I fellesskap
Kontinuerlig

Forfatter Hans Johan Sagrusten
Verbum forlag 
ISBN 9788254313831  
Pris kr 189,-
 
RIK bibelbruk er godkjent av Kristelig 
Studieforbund. Grupper og kurs som 
benytter boka, kan søke om statsstøtte til 

– Dette er sprengstoff!
Andreas Norli, leder for Ungdom i 
Oppdrag, mener boka "RIK bibelbruk" 
er en av de viktigste bøkene om kris-
ten tro som er utgitt i år.

Kan bestilles i nettbutikken 
www.delkforlaget.no, eller på 
e-post delkforlaget@delk.no 
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Bondal

Dugnader og leire  
sesongen 2019-2020

Vår- og vaskedugnad
Det var stor suksess å slå sammen vår-  
og vaskedugnad. Stort oppmøte, og vi fikk 
gjort mye. Satser på suksess neste år også.
Torsdag 23. til søndag 26. mai 2019.
Påmelding til:
Knut Bergan: 411 60 634
Katrine Hovden Helland: 479 03 745

4. og 5. klasse leir
Mandag 24. til torsdag 27. juni 2019.
Info om påmelding kommer senere.

6. og 7. klasse leir
Torsdag 27. til søndag 30. juni 2019.
Info om påmelding kommer senere.

Vi over 50
Mandag 22. til fredag 26. juli 2019. 
Info om påmelding kommer senere.
   
Bibeldagene
Torsdag 8. til søndag 11. august 2019.
Info om påmelding kommer senere.

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

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

Derfor er vi veldig takknemlig for støtte-
medlemskap og gaver. Det betyr mye for 
økonomien, og gjør at vi kan holde utleie-
prisene på et moderat nivå. 

Betaling for støttemedlemskap og eventu-
elle gaver kan sendes til konto nr. 2680 07 
50503.

Giroer for støttemedlemsskap 2018 er 
delt ut i menighetene og sendt ut i star-
ten av 2018.

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

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

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

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

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

Lokale kontaktpersoner 
 
HORTEN
Torill Askjer (kontaktperson for Horten 
menighet). Tlf. 975 86 692
torill.askjer@gmail.com

OSLO
Bodil H. Thorsnes (styremedlem)
Tlf. 482 72 532
bodilthorsnes@hotmail.com

PORSGRUNN
Torstein Hvale (varamedlem)
Tlf. 35 51 32 77 / 922 18 970
torstein.hvale@sf.nett.no

TELEMARK
Torbjørn Nilgard (styremedlem/sekr.) 
Tlf.: 489 98 876,
tn@hybeko.no

NORDRE VESTFOLD
Torild Bakke (styremedlem)
Tlf. 943 00 910
torild.bakke@sf-nett.no

TØNSBERG
Kjell-André Bettum (styreleder)
Tlf. 954 50 814
kjellandre.bettum@granlyskole.no

VEDLIKEHOLDSLEDER
Knut Bergan
Tlf. 411 60 634
knutbergan001@gmail.com

HUSMOR
Katrine Hovden Helland
Tlf. 479 03 745
katrine@egil.net

Bondal fjellstue

Håkon Gjelstad fra Tønsberg har i 
noen år hatt ansvaret for innkjøp til 
Bondal fjellstue. Han ønsker å få av-
løsning og trer ut av stillingen i løpet 
av januar 2019. 

Vi i Bondalstyret takker for den flotte 
innsatsen han har gjort med å holde 
kontroll på varebeholdningen på fjell-
stua. Dette er en oppgave som er helt 
nødvendig for driften og helt nødven-
dig å ha på plass så raskt som mulig.

Vi trenger en person som er ryddig og 

strukturert og har anledning til å reise 
opp til fjellstua tre-fire ganger i året for 
å kontrollere varebeholdningen. 

Vi i Bondalstyret håper du som leser 
dette vurderer om du kan være den 
rette personen for oppgaven, eller kom 
gjerne med tips til oss om du har forslag 
til noen som kan spørres. Vi håper dere 
vil være med å be om at vi relativt raskt 
finner en person som ønsker å ta denne 
oppgaven. 

Ta gjerne kontakt med en av de lokale 
kontaktpersonene i styret. 

Stilling ledig
Innkjøpsansvarlig for Bondal

Følg med på
www.delk.no/bondal
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

David var en gjetergutt som ble konge i Israel. Han lagde 
mange sanger om Gud. De står i Bibelen. De to bildene 
er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Tegning: Trevor Keen 

Tegning: Trevor Keen 

Bestemor syntes 
lille Jenny hadde så vakkert smil:

– Tennene dine er som et perlekjede: 
Hvite perler tett i tett.

Lille Jenny ville si noe pent tilbake. 
– Tennene dine er som stjerner, bestemor: 

Gule og langt fra hverandre.

Et egg fikk 
se seg selv i et speil.

– Å nei, jeg har blitt et 
speilegg!

Finn navn på åtte planeter!  Fargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Navnene på de åtte planetene i vårt solsystem er 
gjemt i rutenettet under. De står bortover og nedover. 
Klarer du finne alle sammen?

R O T T A K J

L A V U R J O

I M E R K U R

M A N A N P D

B R U N E I E

O S S U P T N

M O M S T E K

B S A T U R N

A B B A N U R

29.12 - 01.01   Nyttårsretreat
10.01 - 13.01    Frikirken. Ledersamling
18.01 - 20.01    SADE. Les mer på www.hogsveen.no
25.01 - 27.11   Frikirken. Ledersamling
04.02 - 06.02    NELK-konferanse
14.02 - 17.02     Retreat. 'Jesu bilder og våre'
                         Vi mediterer over noen av Jesu lignelser (hans bildespråk)  
   og maler som en respons til dette.
                         Malingen er en uttrykksmåte som kan hjelpe oss i kontakt  
   med vårt indre og åpne nye rom for bønn
                       Alle kan male, ingen forkunnskaper trengs!
                         Ledes av Toril S. Asp, teolog og billedterapeut
28.02 - 03.03     Student/unge-voksne retreat   
   Ledes av Geir Otto Holmås, Toril og Ulf Asp
07.03 - 10.03   Klassisk retreat
26.04 - 05.05  Din LIVSKURS I. Les mer www.hogsveen.no
23.05 - 26.05     Temaretreat: "Inn i Guds hvile"
                        Ledes av Geir Otto Holmås og Ulf Asp
24.06 - 29.06     Dugnadsdager
03.07 - 07.07     Akvarellkurs  i retreatramme
21.07 - 26.07   Taus retreat med individuell veiledning (Ignatiansk) 
08.08.- 11.08   Klassisk retreat
30.08 - 01.09    'Nå har min sjel fått et språk'
                       En workshop der vi arbeider med kunst- og uttrykksmetoder  
   som ressurs i retreat og veiledningsarbeid. 
                         Ledes av Toril S. Asp, teolog og billedterapeut.
 13.09 - 15.09    Ekteparweekend. Ekteskapsdialog Norge 
21.09 - 29.09   Din LIVSKURS II-III. Videreføring av din Livskurs I.
 06.10.- 09.10  DELKs personalretreat. Besøk av Erling Rimehaug
24.10 - 27.10  Klassisk retreat
07.11 - 10.11  Student/unge-voksne retreat
                       Ledes av Geir Otto Holmås og Ulf Asp
28.11 - 01.12 Adventretreat

Program 2019 Vår tid verdsetter kjapphet, overfladiskhet og det 
ytre - dårlige livsvilkår for sjelen. Langsomhet, 
dybde og fokus på det indre gir derimot gode 
vekstvilkår for et livgivende forhold mellom sjelen 
og dens skaper. Mellom deg og Gud.  
I det rommet kan sår leges, håp tennes og kjenn-
skapet til Gud fordypes.

Derfor retreat 

Dager med tid til bønn og refleksjon over livet 
og Guds ord. Ingen ting skal rekkes. Ingen ting 
må gjøres. Avskjermet ro for at du kan få puste i 
Guds nærhet og ta imot med tomme hender det 
Gud ønsker å gi deg.  
Det praktiske vil bli sørget for, så du kan få gode 
rammer for hvile og bønn. Gjennom veiledning vil 
du få hjelp til å møte dagene, så det er også helt 
greit å være en uerfaren retreat-deltager.

Høgsveen eies og drives av Ulf Asp, prest, og 
Toril Slåttsveen Asp, teolog og billed-terapeut.  
Stedet ligger øverst i Furnesåsen mellom Hamar 
og Brumunddal, med flott utsikt over Mjøsa, og 
egnede turområder rett utenfor tunet. 

Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer,
for livet går ut fra det. Ordspr 4,23

Kontakt oss:  
Høgsveen retreat og gjestegård,
Tåsåsvegen 312, 2320 Furnes 
Tlf.: 400 18 655 / 916 70 827
www.hogsveen.info 

Høgsveen retreat og gjestegård

Kort fra hovedstyret  
på Moe skole i oktober 

• Redaktør for Underveis blir Erling Ran-  
 trud, ordningen evalueres etter et år

• I Ryenberget menighet er Håkon Valen- 
 Sendstad ansatt som vikarprest ut 2019,   
 tiltredelse 1. februar 2019

• Feilinnbetaling til pensjonsordning for   
 familien Ekenes’ Madagaskaropphold ret- 
 tet opp – kr 225 000 tilfaller misjonsarbei- 
 det i DELK

• Tilsynsmannen fratrer til sommeren, nytt  
 valg igangsettes

• Administrasjonsleder går av med pensjon  
 til nyttår, stillingen utlyses

• Det arbeides med arbeidsbeskrivelse for  
 administrasjonsleder og tilsynsmann

• Salg av Fredheim kirke og en skogteig i 
 Nore vurderes

• Økonomiske konsekvenser for DELK ved  
 samarbeid mellom DELK-forlaget og an- 
 net forlag skal utredes

Venke S. Gjelstad, hovedstyresekretær

Nå kan lydfiler, podcastfiler, som 
finnes på DELKs nettsider, lastes ned 
til for eksempel en PC. Dermed kan 
de også lagres på andre enheter, for 
eksempel en minnepenn eller CD, og 
du kan høre på taler og møter uten at 
du er tilkoblet et nettverk.

Fram til nå har du bare kunnet spille 
av talene når du har vært koblet til 
www.delk.no, men nå kan du altså 
laste ned lydfilene og høre på dem 
uten at du er tilkoblet DELKs nettsider. 

Dette har lenge vært en ønsket mu-
lighet, og nå er den altså en realitet.

Det som er nytt på podcast-sidene, 
er den lille linjen nederst til høyre på 
nettsiden. Dersom du vil laste ned den 
aktuelle lydfilen for eksempel til din 
PC, klikker du i feltet og følger opp-
skriften på skjermen.

Gå direkte til podcast-sidene på 
DELKs nettsider for å teste nedlastin-
gen. Og merk at nedlastingsfunksjonen 
er lagt inn på alle menighetssidene på 
deres podcast-område.

Nå kan lydfiler lastes ned fra www.delk.no

Oversikt  over DELKs skoler 
pr. oktober 2018
Oversikt over DELKs skoler pr. oktober 2018 

 

Skole Sted Årstrinn Antall 
elever 

Antall 
ansatte 

Rektor Styreleder 

Bjerkely Re 1 – 7 56 16 Mathias Døvik Arnfred Luhr 
Granly Tønsberg 1 – 10 194 49 Eirik Grytnes  Egil Husby 
Moe Sandefjord 1 – 10 140 34 Victoria Holte Arne Ludvigsen 
Ryenberget Oslo 1 – 10 187 35 Jørn Heggestad Andreas Thorsnes 
Skauen kr. Skien 1 – 10 193 43 Karsten Grytnes Robert Andersen 
  Sum 770 177   
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Bibelen til alle i Østfold

Utklippet over er hentet fra Tønsbergs Blads nettsider 5. no-
vember  i år. Artikkelen handler om Nasjonale prøver som må-
ler engelsk-, lese- og regneferdigheter til elever i 8. og 9. klasse. 
Resultatene som nylig ble offentliggjort, viser at Granly skole 
på Eik som eneste skole i Vestfold er inne på topp 100-listen 
over 9. klassetrinnene i Norge.

Hele artikkelen kan du lese på Tønsbergs Blads nettsider. 
Klikk deg inn på https://www.tb.no/skoler/nyheter/ og søk på 
Granly skole.

Første eldste 
i DELK i Nord
Jens Øivind Blomli (62) i Kå-
fjord er valgt som den første 
eldste i DELK i Nord. Det 
betyr at DELK er et betydelig 
skritt nærmere organisering 
av egen menighet i landets 
nordligste fylker.

Blomli ble på medlems-
møte i DELK i Nord, som ble 
holdt på Storslett 3. novem-
ber, konstituert som eldste 
inntil valg av fast eldste 
skjer. En eldste innebærer 
å ha det åndelige ansvar. Interimsstyret fortsetter med 
Jon Vidar Persen som formann. Foreløpig har DELK i 
Nord 30 medlemmer.  
Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

I november har svært mange av hjemmene i Østfold fått tilbud 
om en bibel i gave. Hele 150 menigheter, organisasjoner og be-
dehus står bak initiativet. 80 tusen bibler har blitt trykt til dette 
store felleskirkelige dugnadsarbeidet. Mange mennesker har 
vært engasjert i forberedelse og gjennomføring. DELK Østfold 
har bidratt med midler og dugnadsfolk. Også elever fra ulike 
bibelskoler i inn- og utland har vært med å dele ut bibler i flere 
av kommunene. Mange har tatt i mot bøkenes bok. Vår bønn er 
nå at mange må åpne boken og lese! Og søke kristent fellesskap, 
hvor de kan få høre mer om Ham som alt dreier seg om. 
Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Fra en av kvelde-
ne i Furuly menig-
hetssenter i Råde. 
Fv: Rebeka Pikkel, 
Estland (utdeler), 
Ola Rusaanes og 
Lars Olav Freim 
(representanter 
fra lokal komité) 
og Else-Marie 
Røed (utdeler).

Jens Øivind Blomli.

Julemesse med 
schwung over

Det boblet over av både dugnadsglede og giverglede 
denne helgen, da vår tradisjonsrike julemesse ble av-
holdt på lørdag. Og på den avsluttende auksjonen var 
det egg som vakte kanskje størst oppmerksomhet.

En stor gjeng med frivillige satte i gang fredag med 
selve riggingen til årets julemesse. I løpet av kvelden var 
både gymsal, kirkestue og inngangsparti forvandlet til 
en flott julegate. Boder og sitteplasser, kafe og fiskedam, 
bakevarer og utlodningsbord. Det var noe for de aller 
fleste, fra de små til de store, da dørene åpnet lørdag kl. 
12.

Det er mye kos med en slik dag, og mange var der helt 
til slutt. Vi er nokså sikre på at dette er den julemessen 
som har hatt best besøk hos oss. Til sammen kom det 
inn ca. 140.000 kroner til misjon, og vi er dypt takknem-
lig for alle som var med både å arrangere og gi – med 
glede. 

Tekst og bilde er klippet fra Ryenberget menighets 
nettsider. Se www.ryenbergtmenighet.no
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Husk å melde 
adresse-

forandring

Østfold menighet av Det evangelisk- 
lutherske kirkesamfunn lyser ut stilling 
som barne- og ungdomsarbeider, i delt 
stilling. Lønn og arbeidsvilkår etter av-
tale. For fullstendig utlysningstekst, se 
www.ostfoldmenighet.delk.no

Mer info: 
prest Boe Johannes Hermansen, e-post: 
boe.johannes.hermansen@delk.no eller 
telefon 996 12 822. 

Søknad med CV sendes på e-post eller 
post til: 
   Østfold menighet av DELK
   Hovlandgata 2, 1640 Råde 
   v/Boe Johannes Hermansen
  
Søknadsfrist: 31. desember.

Karl-Johan Kjøde (fra venstre) sammen 
med komitemedlemmene Boe Johannes 
Hermansen, Kjersti Marken og Frode 
Granerud. Ketil Willard var ikke tilstede 
da bildet ble tatt.

Stilling ledig
Barne- og 
ungdomsarbeider

KIRKEFORUM

Allrommet på 
Granly skole

Tirsdag 29. januar 2019 kl. 19.00  

www.delk.no

Klippeveien 1, 3122 Tønsberg. Kveldsmat. Kollekt. Ingen påmelding.

Morten 
Dahle
Stærk 

Generalsekretær  
i Menneskeverd

”Hva er nå et menneske?
Bioteknologiens 
nye utfordringer”

Åpent temamøte. 
Alle er hjertelig velkommen!

Seminarhelg med bibelfokus
Vel 150 personer deltok i bibel-/semi-
narhelgen som ble arrangert av NLM 
i Østfold, Normisjon i Østfold, DELK 
i Østfold og Frikirkens menigheter i 
fylket.

Temaet var «Hva i all verden skal vi 
med Bibelen?» og seminaret fant sted 
12.-14. oktober i Bjørnstad bedehus.

Fredag kveld holdt bibelbruksleder 
Hans Johan Sagrusten et aktuelt og 
spennende foredrag hvor han gjorde 
rede for funnene av de bibelske skrif-
tene tilbake til ca. år 100 etter Kristus. 

– Ingen annen bok fra antikken er så 
godt bevitnet, den er derfor verdt å 
stole på, sa Sagrusten.

Lørdag tok bibelskolelærer Anne-
Margrethe Saugstad opp en rekke av 
de vanskelige tekstene i Bibelen og gav 
undervisning om dem. Det var også 

mulighet for deltakerne til å komme 
med spørsmål og kommentarer til 
framleggelsen, noe mange benyttet seg 
av.

Søndag formiddag talte generalse-
kretær i Norges Kristne Student- og 
Skoleungdomslag, Karl-Johan Kjøde, 
på gudstjenesten over dagens tekst, om 
den rike mann og Lasarus. Prest Boe 
Johannes Hermansen forrettet, og det 
var bønnevandring. 

Etter middag hadde Kjøde temaet: 
«Hvordan forsvare kristen tro i vår 
tid?», hvor han blant annet tok opp 
hvilke spørsmål folk har til kristen tro 
og hvordan en kan møte dem.

Arrangementskomite for helgen var 
Kjersti Marken, Ketil Willard, Frode 
Granerud og Boe Johannes Hermansen.
 Av Boe Johannes Hermansen



Slekters gang / Gaver til DELK / DELKs utsendinger

Det evangelisk-lutherske 
kirkesamfunn (DELK)
DELK bekjenner Jesus Kristus som 
Frelser og Herre og bygger på Bibe-
len som Guds inspirerte, ufeilbare 
og troverdige ord og den overordne-
de norm og kilde for tro, lære og liv. 

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

- De tre oldkirkelige bekjennelser: 
den apostoliske, den nikenske og 
den athanasianske

- Den augsburgske konfesjon
- Luthers lille katekisme

DELKs bekjennelse forplikter alle 
menigheter, tillitsvalgte, ansatte og 
medarbeidere for øvrig.

DELK har ca. 3.300 medlem-
mer fordelt på lokalmenigheter i 
Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Agder, Rogaland, Hordaland og 
Østfold.
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Gaver til DELKs arbeid kan man gi med eller uten skattefradrag.
Skattefradragsordningen gjelder nå ved to betalingsmåter:
1. Avtalegiro for hvert formål
    a. Avtalegiro/ Avtale Straks –via DELKs nettsider: delk.no/ 
        gaver registreres ferdig på nettsidene.
    b. Avtalegirokupong (i kirkene eller fra DELKs kontor) fylles   
        ut og sendes DELKs kontor
Endring av gavebeløp ved avtalegiro: opprett ny, slett den 
gamle, se info på www.delk.no/gaver
2. Enkeltgaver med KID-nr. for hvert formål
KID-nr. kan du få ved å ta kontakt med Venke S. Gjelstad, 
e-post: vsg@delk.no , telefon: 33 35 93 53
Bankkonto for gaver 

- med skattefradrag: 3000 24 91210
- uten skattefradrag: 2420 22 11085

Gaveformål via DELKs hovedkontor med skattefradrag:
Prestetjenesten, DELKs misjonsarbeid, Bjerkely kirke- og sko-
lebygg, Bergen menighet bygg, Østfold menighet, Håkonsund 
kirke, Granly kirke - orgel, Telemark kirkebygg.

Menighetsbidrag til disse menighetene: Telemark, Ryenberget,
Granly, Bjerkely og Horten.
Gaver uten skattefradrag kan gis direkte. Noen sentrale kon-
toer er:

•  Kirkebladet Underveis: 3000 27 13949
•  Bondal Fjellstue: 2680 0750503
•  Bergen menighet: 3000 2300512 
•  Bjerkely menighet: 3000 3753553
•  Dalane menighet, 3270 6709796 
•  Granly menighet: 2400 2380478 
•  Horten menighet: 2801 4683994 
•  Kristiansand menighet: 3000 3398095 
•  Moe menighet: 3000 2420259 
•  Nore menighet: 2351 7209147 
•  Ryenberget menighet: 6011 05 64719 
•  Sotra menighet: 3470 66 20984 
•  Telemark menighet: 2801 3196763 
•  Østfold menighet: 3000 26 70832
For flere gaveformål i DELK og kirkesamfunnets
menigheter se nettsiden www.delk.no/gaver/

Gaver til DELK 
– med eller uten skattefradrag – kontonummer 

DELKs utsendinger
Signe og Georg Stensland er i  
Nord-Afrika. E-post sendes via  
eirthor@gmail.com

Døpte Født  Døpt  Menighet
- Vilde Mørken Bjåland, Våle 03.07.18  21.10.18  Granly
- Daniel Marthinsen, Bergen 23.07.18  02.09.18  Bergen 
Andre innmeldte:  1

Viede
- Stine Sofie Fevang, Tønsberg og Agnar Skinlo, Oslo giftet seg i Nøtterøy kirke 15.09.18

I DELKs kirkebøker registreres DELK-vigsler, og de blir omtalt i denne spalten.  
Underveis vil gjerne formidle når et DELK-medlem har inngått ekteskap, også  
når det ikke er en DELK-vigsel. Melding kan sendes til bladets redaksjon. 

Døde     Født        Død   Menighet
- Ragnar Thorsberg, Ulefoss 11.12.1944 01.05.18  Telemark
- Borghild Helene Nyhus, Tønsberg 12.02.1921 12.06.18  Granly
- Torger Østgård, Tune 03.01.1935 18.08.18  Østfold
- Helene Marie Luhr, Holmestrand 02.12.1925 11.09.18  Bjerkely
- Eilert Sleveland, Sandnes 10.07.1943 22.09.18  Dalane
- Torgoth Maria Ludvigsen, Tolvsrød 12.01.1918 10.10.18  Granly 
- Knut Harald Eklund, Oslo 04.11.1946 24.10.18  Ryenberget
Antall utmeldte: 6

Generalforsamlingen 2019
● Gjennestad i Stokke: fredag 21. - lørdag 22. juni
Sankthansstevnet 2019
● Gjennestad i Stokke: lørdag 22. - søndag 23. juni

Viktige datoer i 2019



DELKs HOVEDKONTOR
Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal
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
E-post: bergen@delk.no
Jan Bygstad, prest 
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
Jon Tore Lie, eldste
Henning A. Alsaker, eldste

Sotra, Håkonsund kirke
Håkonsund, 5379 Steinsland
E-post: sotra.menighet@delk.no
Jan Bygstad, prest 
Telefon: 932 64 642
E-post: jan.bygstad@delk.no
Vidar Klepsvik, eldste

Re, Bjerkely kirke  
Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal
Morten Askjer, prest 
Telefon: 917 37 207
E-post: morten.askjer@delk.no
Ole Døvik, eldste
Kåre Solberg, eldste
Eirik Thorvaldsen, eldste 

Dalane, Bedehuset i Egersund 
Johan Feyersgate 5, 4370 Egersund
Olaf Engestøl, prest 
Telefon 902 04 138
E-post: olaf.engestoel@delk.no
Ottar Endresen, eldste
Jan Hetland, eldste

Horten, Langgata kirke
Langgata 50, 3187 Horten
E-post: horten.menighet@delk.no
Erling Rantrud, prest
Telefon: 916 42 047
E-post: erling.rantrud@delk.no
John L. Ludvigsen, kontaktperson

Kristiansand menighet
Gyldenløves gate 54, 4614 Kristiansand
Olaf Engestøl, prest 
Telefon 902 04 138
E-post: olaf.engestoel@delk.no
Leif Skåra, eldste
Arne Fedeler, eldste

Nore, Fredheim kirke
Sporan, 3630 Rødberg
Morten Askjer, prest 
Telefon: 917 37 207
E-post: morten.askjer@delk.no
Ivar Haug, kontaktperson

Oslo, Ryenberget kirke
Enebakkveien 152, 0680 Oslo
Menighetskontoret
Telefon: 23 21 01 75 / 23 21 01 76
E-post: ryenbergetkirke@delk.no
Kristoffer Hansen-Ekenes, prest
Telefon: 906 28 073
E-post: khe@delk.no 
Håkon Valen-Sendstad, prest
Telefon: 922 93 106, 
E-post:: hakonvs@hotmail.com
Elisabeth Fehn Olsen, diakon
Egil Helland, eldste
Andreas Thorsnes, eldste

Sandefjord, Moe kirke
Moveien 78, 3221 Sandefjord
E-post: Moe.menighet@delk.no
Erling Rantrud, prest
Telefon: 916 42 047
E-post: erling.rantrud@delk.no
Terje Simonsen, eldste
Hans Åge Guren, eldste

Sauherad/Midt-Telemark, 
Akkerhaugen kirke  
Norsjølia 6, 3812 Akkerhaugen 
Se Telemark menighet

Skien, Telemark Menighet
E-post: telemark.menighet@delk.no
Gudstjenester og møter er i 
Hauges, Lundegt 15, 3724 Skien
Menighetens kontor:  
Grensegaten 73, 3714 Skien
Bertil Andersson, prest  
Telefon 454 82 230
E-post: bertil.andersson@delk.no
Fred Arve Fahre, eldste
Rune Høvås, eldste
Magnus Minnesjord, eldste

Tønsberg, Granly kirke
Klippeveien 1, 3122 Tønsberg
E-post: granly.menighet@delk.no
Andreas Johansson, vikarprest  
Telefon: 902 63 427
E-post: andreas.johansson11@gmail.com
Tore Slettvik, eldste 
Roar Bjørndal, eldste
Kjell Magne Baksaas, eldste

Østfold, Missingmyra bedehus
Missingmyrveien 6, 1640 Råde
E-post: ostfold.menighet@delk.no
Boe Johannes Hermansen, prest
Telefon: 996 12 822
E-post: boe.johannes.hermansen@delk.no
Olav I. Markussen, eldste
Karstein Sletteng, eldste

GRUNNSKOLER
Oslo: Ryenberget skole,
Enebakkvn 152, 0680 Oslo
Telefon: 23 21 01 61 
E-post: post@ryenbergetskole.no
Re: Bjerkely skole
Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal
Telefon: 33 06 30 30 
E-post: post@bjerkelyskole.no
Sandefjord: Moe skole 
Movn 78, 3221 Sandefjord
Telefon: 33 48 73 40
E-post: kontor@moeskole.no
Skien: Skauen kristelige skole
Jon Alvsonsgt 14, 3746 Skien
Telefon: 35 50 54 00 
E-post: post@skauenskole.no 
Tønsberg: Granly skole
Klippeveien 1, Tønsberg
Telefon: 33 00 31 10 
E-post: post@granlyskole.no

4-18 UNDERVEIS 35 

Adresser og kontaktpersoner

DELKs menigheter, kirker, skoler, kontaktpersoner og adresser

DELKs utsendinger

Mer kontaktinformasjon finnes på www.delk.no, gå derfra til den enkelte menighets nettside.
Oppgitte adresser er besøksadresser, for postadresser se nettsider eller annen informasjon. 

Følg med på
www.delk.no



"Hyrdenes tilbedelse" av Guido Reni (1575-1642) 
Utsnitt av originalmaleriet som henger i Nasjonalgalleriet i London. Foto: TFR

Bryt ut i sang! Nå stråler frem
Guds nådes lys i Betlehem.
Et barn er født, en frelser stor
for alle folkeslag på jord.
La sangen klinge, ren og ny:
Kristus er født i Davids by!

En stjerne klar med nytent glans
gir verden bud om æren hans.
Nå stiger frelsens dag i øst
og bringer alle håp og trøst.
La sangen klinge, ren og ny:
Kristus er født i Davids by!

Hør englesang! Se lysets prakt!
Gå inn dit englene har sagt,
og hils Guds egen kongesønn
med jubelsang og takkebønn!
La sangen klinge, ren og ny:
Kristus er født i Davids by!

For dette barn skal vi engang
få prise Gud med evig sang.
Nå er det født en frelser stor
for oss og alle folk på jord!
La sangen klinge, ren og ny:
Kristus er født i Davids by!Br
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T: Eyvind Skeie 1979
M: Engelsk folkemelodi 1825
Nr. 807 i DELKs nye salmebok 


