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N

este år markerer DELK 150 år. Det er likevel en
kjensgjerning at da kirkesamfunnet fikk sine første
medlemmer 16. mars 1872, hadde skolebevegelsen
allerede vært i gang omtrent seks år.
Gjennom alle år har skolene våre spilt en avgjørende
rolle i kirkens dåpsopplæring og konfirmasjonsforberedelse.
Fortsatt har skolene denne rollen. Og fortsatt kan de også
i dag regnes som en del av vårt misjonsoppdrag, med sin
formidlingsrolle av kristen tro inn i samfunnet.
I den oppdaterte strategien for 2022–2025, vedtatt på
DELKs generalforsamling i september, blir det presisert at vi
vil forvalte skolenes kristne profil og styrke DELK-identiteten.
Dette tror vi er avgjørende i en tid da ulike impulser står i
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fare for å bli formidlet ukritisk. Moderne tanker omkring
blant annet kjønnsidentitet kan gi både små og store barn
utfordringer og skape utrygghet og forvirring. Derfor
mener vi at skolene i enda større grad har en viktig plass
i samfunnet i tiden som kommer, og gjennom samarbeid
mellom skole, hjem og menighet, ønsker vi derfor å hjelpe
elevene til å ha frimodighet i troen og til å være trygge
samfunnsborgere (kursiv: sitat DELK-strategi).
Som tilsynsmann er jeg svært glad for ulike møtepunkt
som jeg får med både elever og ansatte ved våre skoler.
Denne høsten har kurset for nyansatte i september og
personalseminaret i begynnelsen av november vært slike
møtepunkt. La oss takke Herren for at han gir oss gode

medarbeidere på skolene. Be også om fred over våre
ansattes liv og tjeneste, slik at de kan være til velsignelse
for den enkelte elev i hverdagen.
Den nye regjeringen har nettopp gitt signaler
som kan gi oss noen utfordringer med å få skolenes
regnskap til å gå i balanse. Jeg vil derfor oppmuntre
deg til også å løfte dette frem for Herren. Må han gi oss
nåde til å ivareta den mulighet som fortsatt ligger foran
oss gjennom skolene.
Med ønske om en velsignet advents- og juletid!

a jeg var liten, strevde jeg med å forstå hva Jesus
mente. «Jeg har jo ører! Jeg kan jo høre!» Så hva
mente han? Jesus snakket selvfølgelig om å lytte.
Lytte til hva som blir sagt, ikke bare registrere at noe
blir sagt.

Jeg øver meg på å lytte for tiden. Jeg har fått råd og
hjelp til å bedre en svak konsentrasjon. Jeg sitter med
ørepropper i ørene og gjør lytteøvelser. Det skal visstnok
hjelpe. I øvelsene hører jeg bølgeskvulp, fuglesang, sauebjeller og enda mer. Så får jeg beskjed om å fokusere på én
og én lyd i korte og raske intervaller, og noen ganger lytte
til alle lydene på en gang. Det rare er at jeg tror det fungerer.
Konsentrasjon og fokus har blitt litt bedre av å utelukkende
lytte, fremfor å forsøke å styre mine egne tanker. Jeg blir
bedre til å sortere og skille mellom lyd og støy.
I vår tid er det er mye støy som må sorteres. Vi bombarderes
av inntrykk og motstridene budskap. Vi skal ikke høre på
alt, men vi har godt av å lytte til hverandre. Altfor mange
debatter preges av at deltakere forbereder egne poeng
mens den andre prater. Man trenger ikke å være enig i hva
den andre sier, men man bør vise den andre respekt for at
han snakker. Å respektere betyr å se om igjen. Det er latin
og kommer av re – om igjen og Spectare – syn. Jeg grublet
på om det finnes et tilsvarende ord for å høre om igjen?
Det gjør det. Reaudi. Audi betyr høre. Reaudi blir direkte
oversatt med å lytte. Å lytte betyr altså å høre om igjen.
Vi kan høre mye vi ikke forstår, og da kan det være godt
med litt reaudi. Det hjelper oss til å forstå budskapet. Når
vi hører og forstår, kan vi sortere bort støy og sitte igjen
med de gode lydene.
Har vi da ører å høre med når vi møter medmennesker?
Lytter vi når vi hører evangeliet? Om ikke lenge får vi på nytt,
om igjen, høre ordene: «I dag er det født dere en Frelser».
Reaudi!
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Advent og jul

I

denne tiden av kirkeåret har vi
mange tradisjoner både i hjem og
kirke. Gode tradisjoner hjelper oss
å huske, slik at vi ikke glemmer hva vi
feirer. Advents- og juletiden minner oss
om løftene som ble gitt om en Frelser
som skulle komme, og den minner om
Frelseren som kom for å leve, dø og
oppstå for oss. Videre blir vi minnet
om Frelseren som kommer hver dag
til våre hjerter gjennom nådemidlene,
og vi minnes at Frelseren skal komme
tilbake for å hente sine hjem.
Vi håper at denne utgaven av
Underveis også i noen grad skal være
til hjelp for deg som leser, slik at vi

sammen kan minnes og glede oss over
Herrens komme. I dette nummeret vil
du blant annet kunne lese om nytt fra
noen av våre menigheter, om et historisk
tilbakeblikk fra sist jul, om feiringen
av en 100-åring, og om noen av
aktivitetene som kommer i regi av
DELK Ung.
Så vil vi takke hver enkelt som på
ulike måter har bidratt til at vi igjen
har kunnet sende et nytt nummer av
Underveis. Hjertelig takk!
Gods lesning og riktig god jul!
Bertil Andersson,
tilsynsmann og ansvarlig redaktør

Konfirmantene 2021–2022
Her følger navnene på det kommende
årets konfirmanter i DELK. Kanskje
kjenner du noen blant dem og kan
huske på dem spesielt gjennom
vinterens og vårens forberedelser?

Moe: Thea Vanessa Aasrum, Jonatan
Andersson, Jonas Hvale Gautestad,
Torbjørn Glosli, Tobias Heian, Vårin
Rantrud, Gabriel Sandstå og
Kristiane Thorbjørnsen.

Granly/Bjerkely: Vegard Bettum,
Christoffer Thorsnes Bjerløv, Celia
Brenne, Julie Eidem, Benedicte Othilie
Grønvold, Jon Joel Hjartsjø Halvorsen,
Selma Ljøkjel Hansen, Ole Martin
Hedenstad, Cecilie Heggdal, Aurora
Husby, Ole Adrian Høiland, Emilie
Kristiansen, Oline Marie Lie, Joel
Nsoni Lumona, Sander Nilsen, Stian
Andre Rongved, Norunn Vea Rønningen,
Ingrid Solhaug, Alexander Sørensen
og Tomine Trongkleiv Tyvand.

Telemark: Hannah Bjørntvedt, Julia
Haraldsen, Gustav Minnesjord, Signe
Marie Minnesjord, Linéa Katherine
Svalebjørg og Thomine Varhaug.
Ryenberget: Daniel Johannes
Andersson, Monica Selena Gibson,
Margot Gulliksen, Lilly Andreasdatter
Johansson, Joakim Lianes, Torjus
Martinsen, Thea Olava Storløs Rakstad,
Hildana Tedla Tamiru, Ruth Bone
Temesgen Galla, Kornelius Haga
Valen-Sendstad og Rebecca Yared.

DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNNS (DELKS) BEKJENNELSE
 DELK bekjenner Jesus Kristus
som Frelser og Herre og bygger
på Bibelen som Guds inspirerte,
ufeilbare og troverdige ord og
den overordnede norm og kilde
for tro, lære og liv.
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 DELK holder følgende
bekjennelsesskrifter
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. 3200 medlemmer med menigheter i
områdene Oslo, Buskerud,
Vestfold, Telemark, Agder,
Rogaland, Hordaland,
Østfold og Troms.

Født i enkle kår
ANDAKT / O L A F E N G E S TØ L, P R E S T I DA L A N E M E N I G H E T

H

vis du spør forskjellige mennesker om hva
som er en god julefeiring, vil mange si at den
beste måten å feire jul på, er å gjøre det på
samme måte vi gjorde i fjor. Slik er det med mye i
julen. For oss handler julen mye om tradisjoner og
forutsigbarhet. Juletre, ribbe, julesanger, nisser og
julekrybbe. Handlinger og gjenstander som på andre
tider av året ville vært merkelig, men som vi setter
pris på fordi det er jul. Vi setter pris på det forutsigbare og kjente.

Men julens budskap er egentlig alt annet enn
forutsigbarhet og tradisjon. Kjernen i julen er noe
som skjedde én gang. For de aller fleste skjedde det
helt uventet, og menneskelig talt var det noe av det
mest uforutsigbare som kunne skje. For ingenting er
mindre forutsigbart for oss mennesker enn at Gud
selv skulle bli et spedbarn – det mest sårbare og
avhengige av alle mennesker.
Vi idylliserer gjerne julefortellingen i den grad at vi
kan komme til å tenke at stall og krybbe er ideelle
fødselsfasiliteter. Likevel, det er et stort mysterium

ILLUSTRASJON / TO R U N N H VA L E M E L B Ø

Det er et stort
mysterium at himlenes
konge valgte å bli født
blant husdyrene.
at himlenes konge valgte å bli født blant husdyrene, i
de aller enkleste kår. Dette er også julens budskap, det
heldige byttet. Gud tok på seg det enkle og lave, og
senere lidelse og død. Jesus tok det vonde og enkle vi
har, slik at vi kunne få del i det rike og gode han har.
Slik synger vi det i en av våre tradisjonelle julesalmer:
«Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du
porten til himlen for meg.»
Vi kan tradisjonen tro feire og glede oss over at en
frelser er oss født i dag. Han gav oss sin gave og tok vår
byrde. Han gikk inn i det farlige og uforutsigbare, slik
at vi kan ha trygghet og tradisjon. Det er sannelig noe
å feire på samme måte, år etter år, etter år.
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GENERALFORSAMLING

Flertall for ny organisering
Den 25. september var det endelig klart for generalforsamling i DELK,
etter at pandemien hadde satt en stopper for å kunne samles i sommer.
Delegatene ankom et Telemark badet i høstsol, og mange fikk
et første møte med vår nye storstue: Skauen kirke.
TEKST / P E T E R J O H A N S E N

FOTO / B O E J O H A N N E S H E R M A N S E N

E

tter å ha fått summet litt med gamle og
nye bekjentskaper var det tid for å ta
fatt på programmet. Terje Sletten ønsket
velkommen og gav oss en presentasjon
av den nye kirken, og Skauens prest, Fred Arve
Fahre, holdt en andakt hvor vi ble minnet om
noe av det mest sentrale: Forsoningen i Jesus
Kristus. Tilsynsmannens hilsen inneholdt en
oppfordring til å «gi det videre». Det er vår
oppgave som kristne, og noe vi må ha søkelys
på i våre menigheter.

DELKs organisering
Etter dette var det klart for å begynne på dagens
oppgaver. På sakskartet var det én sak fremfor
noen som mange var spente på, og det var saken om DELKs organisering. På GF 2019 ble det
vedtatt å be Hovedstyret om å forberede en sak
til årets generalforsamling om en omorganisering av DELKs styringsstruktur. Siden den gang
har en arbeidsgruppe gjort et solid forarbeid
og satt seg inn i en rekke komplekse detaljer.
Slik må det være om man skal gjøre endringer
som har såpass vidtrekkende konsekvenser. Nå
la arbeidsgruppen fram sitt forslag som i korte
trekk handlet om å avvikle dagens Rådsmøte
til fordel for et nytt Samarbeidsråd, hvor det
også blir rom for kvinner, og et Læreråd, samt
at generalforsamlingen legges til hvert tredje år.
I forkant var det også kommet inn et motforslag
som lå nærmere gjeldende ordning, men med
noen endringer.
I debatten som fulgte kom det inn mange
spørsmål og innspill som belyste saken fra
ulike sider. Det var satt av god tid, slik at saken
kunne bli behandlet godt og grundig.
Lunsj og Hauge-innslag
Da lunsjen kom, var det godt med en pause
og en strekk på beina. Og det er ingen tvil
om at Skauen kan dette med bevertning! Her
ble det servert hjemmelaget rotsuppe med
fersk foccacia. Med en kopp kaffe og en varm
kanelsnurr som avslutning på en deilig lunsj
kunne man benke seg i kirken igjen og bivåne
et Haugeinnslag i anledning markeringen av
250-årsdagen for hans fødsel. Torgeir Flateby
gjorde Hauge levende for oss gjennom et
innblikk i hans virke i Østfold, godt hjulpet
av noen av våre egne. Rolf Ekenes som
bister sogneprest var et kostelig skue!
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Rina Bjørntvedt Husby var en av de mange som
hadde innlegg under årets Generalforsamling.

Torild Varhaug og Ann Karin Nilgard var med
og lagde lunsj og middag på Skauens nye kjøkken.

Tilsynsmann i DELK, Bertil Andersson.

Hauges 250-års jubileum ble markert med innslag
av Rolf Ekenes, Torgeir Flateby og Anders Rønningen.
4/2021 Underveis
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Min salme

DELK – 150 ÅR

Arne Ludvigsen, Per Asp og Torgeir Døvik i sekretariatet.

Overveldende flertall
Så var det tid for å vende tilbake til
dagens hovedsak. Da alle innspill og
spørsmål var unnagjort, var det tid for
votering. Det var selvsagt kommet inn
en del innspill og tillegg som måtte
tas standpunkt til og stemmes over. I
slike saker er det ikke alltid så lett å
holde tungen beint i munnen, og en
votering måtte gjøres på nytt. Men etter
at misforståelsene var ryddet av veien,
ble saken avgjort, og den nye organiseringen ble vedtatt med et overveldende
flertall. 72 av 78 delegater stemte for ny
organisering i DELK. Rådsmøtet som
er berammet til 12. og 13. november på
Strand leirsted, blir således historisk,
ettersom det blir det siste Rådsmøtet
i sin nåværende form som avholdes i
kirkesamfunnet. Nå fortsetter arbeidet
med organiseringen av de nye organene, og det blir spennende å følge
denne utviklingen videre.

Venke Gjelstad presenterte regnskapet til DELK.

Toårsmelding og regnskap
Deretter kom Hovedstyrets toårsmelding på bordet. Her var det
naturlig nok stoff om hvordan
pandemien har påvirket hverdagen,
samt beretninger fra menighetene,
litt om tilsynsmannens tjeneste,
det nye Ungdomsrådet og mye mer.
Etter noen spørsmål og avklaringer
ble toårsmeldingen godkjent. Regnskapet for 2019 og 2020 ble også
gitt en oversikt over, og dette ble
tatt til orientering.
Restriksjonsfri middag
Da middagen ble servert, var den
store gladnyheten sluppet: Fra og
med klokken 16 samme ettermiddag
var alle restriksjonene som gjelder
Korona, opphevet! Det satte en ekstra
spiss på samværet under middagen,
og noen våget seg til og med på en
klem – selv om vi nesten hadde glemt

Middagen som ble servert var smakfull, og ikke minst satte opphevingen
av korona-restriksjonene en ekstra spiss på samværet rundt middagen.
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hvordan man gjorde det. Mange
gledet seg til en påfølgende søndag
med gudstjenestefeiring uten
begrensninger.

Strategi og valg
Til sist var det noen saker som
gjenstod. DELKs strategidokument
inneholder ulike kulepunkter som
er listet opp under hovedtemaene
«Menighet», «Skole», «Diakoni,
misjon, menighetsplanting og
forvaltning», samt «Kirkesamfunn».
Kulepunktene peker ut retningen og
skal hjelpe kirkesamfunnet å stake
ut kursen frem til 2025. Forsamlingen
kom med to forslag om endringer,
og Hovedstyret fikk fullmakt til å
implementere disse etter forslagenes
intensjon.
Foruten grunnregelendringene
som hørte til saken om organisering,
var det også noen andre endringer
som måtte gjøres. Disse var av mer
formell art, og ble vedtatt i rask
rekkefølge.
Helt til slutt på dagsordenen sto
valg. Etter de påkrevde valgrunder
ble Odd Gjerpe (styreleder), Brit Hvalvik og Hans Martin Fahre valgt inn
som faste medlemmer i Hovedstyret,
mens Haldis Sylte, Rannveig Bording
og Rune Høvås ble valgt til å være
varamedlemmer. Valgkomitéens nye
medlemmer ble Vidar Klepsvik, Jarle
Blindheim og Lene Minnesjord.
Årets Generalforsamling ble ledet
med stødig hånd, og selv om det ble
en lang dag med mange saker, slapp
vi å gå på overtid. Stemningen blant
delegatene var god, og vi takket
farvel til hverandre – med ønske om
et gledelig gjensyn på neste generalforsamling.

2022 nærmer seg med raske skritt. Dette
er året hvor DELK kan feire sine 150 år – noe
vi absolutt har tenkt å markere. Gjennom
et og et halvt år har jubileumskomitéen
derfor hatt jevnlige møter. Nå begynner
programmet å ta form.
Skoler og menigheter

Vårt kirkesamfunn, som etter
hvert fikk navnet DELK, fikk
sine første innmeldinger den
16. mars 1872. Helt fra starten
var DELK en skolebevegelse,
og skolene er fortsatt en av de
viktige pilarene i DELK. Sammen
med skolene er det derfor
planlagt en rekke markeringer.
Vi har også utfordret skolene
til å ha en jubileumsmarkering
nettopp på den 16. mars 2022.
Videre oppfordrer vi også
alle menigheter til å ha egne
jubileumsmarkeringer omkring
den 16. mars. Er det mulig,
vil det være fint å ha lokale
markeringer på selve jubileumsdagen.

Med dette presenterer vi DELKs
logo for jubileumsåret 2022.
Jubileumslogoen er utarbeidet
av Torunn Hvale Melbø.

Sankthansstevnet 2022

Hovedmarkeringen for 150-årsjubiléet vil likevel være Sankthansstevnet på Gjennestad. Jubileumskomitéen har derfor gitt mange
innspill til programkomitéen, som er ansvarlig for programmet for
Sankthansstevnet. Det er bare å glede seg! Og husk å sette av
24.–26. juni 2022 i kalenderen.

Jubileumssalme og historiebok

Tidligere har det blitt utlyst en lovsangs- og salmekonkurranse i
anledning 150-årsjubiléet. Ved fristens utløp er vi glad for å se at det
har kommet inn et tosifret antall bidrag i konkurransen. Nå holder
jubileumskomitéen på med å sette sammen en jury som skal kåre
en vinner i løpet av første halvår av 2022. Og vinnerbidraget håper
vi å synge sammen på Gjennestad, som vår jubileumssalme.
For en tid tilbake ble det også satt i gang et historiebok-prosjekt i
DELK. Denne boken skal omhandle DELKs historie de siste 50 årene.
Målet er at boken skal utgis i løpet av jubileumsåret.
En fyldigere rapport fra jubileumskomitéen vil foreligge i løpet
av våren. Enn så lenge ønsker vi dere en god inngang i et velsignet
jubileumsår.
Jubileumskomitéen

TEKST / E L I S A B E T S ØT V E DT

Mitt hjerte
alltid vanker

H

va nytt kan det komme ut av denne
salmen? tenker du kanskje. Du har
rett; sikkert ingen ting. Sangen er
fremført av mange, også av en rekke
kommersielle artister. Kan den virkelig
tilføre oss noe mer?
Men tenk likevel over hva du
foretrekker. Vil du ha det ekte, det som
«står seg», fra en som virkelig har prøvd
livet? Eller vil du heller ha en «glasert»
og nusselig glansbildefremstilling av
krybben, natten og barnet?
I vårt liv kan det finnes store kontraster
mellom hva vi tror på og vårt levde liv.
Himmelens herlighet står ofte i grell kontrast til det som erfares i «livets skole».
Også Brorson hadde prøvd noe av
dette. Han visste godt «hvor hard jord kan
være». Da han var liten, døde faren hans.
Senere døde 10 av hans 16 barn mens de
var små. En sønn fikk en sinnslidelse, mens
kona døde i barselseng sammen med et
nyfødt barn. Kan det bli verre?
Kanskje nettopp med livets harde realiteter som bakteppe kan Brorson bygge
opp sangen rundt det ufattelige mysteriet:
kontrasten mellom den glitrende himmelsalen og den mørke stallen, mellom Guds
herlighet og den elendigheten Jesus ble
født inn i.
Men under uten like,
hvor kan jeg vel forstå
at Gud fra himmelriket
i stallen ligge må?
Hvi lot du ei utspenne
en himmel til ditt telt
Og stjernefakler brenne,
O store Himmelhelt?
Sann kunst skraper ikke overflaten, den
dukker ned på dypet. Stillere og dypere
natt blir det ikke enn når alt er skrelt bort,
slik det er hos Brorson. Det blir bare litt
ekstra jordnært, og kanskje det er derfor
jeg er så glad i denne salmen?

4/2021 Underveis
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TILSYNSMANNENS PERSPEKTIV

testamente møter vi en lang rekke sterke
og mangfoldige kvinner og menn som er
forbilder for oss. Foruten menn var det
en rekke kvinner som fulgte med Jesus
på hans vandringer (Luk 8,2–3). Dette var
kvinner som lyttet nøye til Hans ord (Luk
10,42), kvinner som vitnet om Jesus slik
at mange kom til tro på Ham på grunn av
dette vitnesbyrdet (Joh 4,39), og kvinner
som tok del i opplæringen av menighetens
forkynnere (Apg 18,26).
Bertil Andersson / tilsynsmann i DELK,
skriver i denne spalten om ulike perspektiver
og tanker som angår kirkesamfunnet

Sammen
i tjenesten

Bibelens veiledning for kvinne og mann
i et mangfold av menighetstjenester.

O

rdene i overskrift og ingress
er en direkte gjengivelse
av tematikken for DELKs
Kirkeforum i slutten av
oktober. Professor Sverre Bøe fra
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
underviste oss og svarte på spørsmål
i påfølgende samtale. I arkivet på
nettsiden www.delk.no/tv ligger det
opptak av undervisningen. Her vil jeg
formidle noen hovedpunkter, før jeg
sier noe om status i DELK.

Sammen i tjenesten
Overskriften viser til en grunntanke
Bibelen: Enten du er kvinne eller
mann, skjer tjenesten i Kristi
kropp sammen i et felleskap i både
menighet og familie. Oppgaven er
ikke en herskerrolle, men en tjeneste
for Herren, for hverandre, og for
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Hver enkelt
Den hellige ånd utruster menighetens
alle medlemmer med åndelige gaver til å
tjene hverandre. Slik bygges menighetens
felleskap. Derfor oppfordrer Herrens apostel til at når menigheten samles, skal hvert
enkelt medlem være forberedt på å dele
et ord, en salme eller lære som vekker eller
styrker troen på Jesus (1 Kor 14,26).
Med dette bakteppet utfordres også vi
til å legge til rette for at både kvinner og
menns åndelige gaver kan utfolde seg i
våre lokalmenigheter og i vårt kirkesamfunn, slik at dette blir til styrke for vår tro.
Vi skal derfor lete etter sted og plass der
hver enkelt kan formane, oppmuntre, bære
over med, trøste, tilgi og elske hverandre.

andre som ennå ikke er en del av
menighetens hverandre.
Videre gir tittelen uttrykk for at
Bibelen gir veiledning for Guds folk.
Det store mangfoldet av oppgaver
og tjenester i menigheten er åpent
for hver enkelt troende. I tillegg får
vi veiledning om visse unntak som
menigheten skal ivareta.

Samarbeidsråd
I DELK har vi nettopp tatt et skritt for å
legge til rette for at den åndelige samtalen
sentralt i vårt kirkesamfunn kan involvere
kvinner i større grad enn tidligere. I alle
saker der Rådsmøtet har fungert som
bindeledd mellom lokalmenighetene, vil
nå Samarbeidsrådet være stedet der vi kan
utfordre, inspirere og engasjere hverandre
gjennom samtale og aktiv deltagelse.
Samarbeidsrådet kan også komme med
innspill til hovedstyret om visjon og
fremtid.

Kvinne og mann
Kvinne og mann er sammen skapt i
Guds bilde. Vi er sammen en helhet
som reflekterer hvem Gud er. Vi er
ulike, og på den måten kan vi utfylle
hverandre. I forhold til andre kulturer
på bibelsk tid, løfter Bibelen frem at
kvinne og mann har samme verdi,
rang og status, men med ulike funksjoner og oppgaver.
I både Det gamle og Det nye

Hyrder og lærere
Mangfoldet av tjenester er åpent for hver
enkelt som Herren kaller. Unntaket er
den ordnede tjenesten som hyrder i Guds
menighet, og den læremessige forkynnelse
av Guds Ord. DELK vil også videre ivareta
Bibelens veiledning om denne tjenesten,
slik det også kom til uttrykk i saksframlegget til generalforsamlingen vedrørende
DELKs organisering. Der stod følgende
avgrensing: «DELKs ordning med

Den hellige ånd utruster menighetens
alle medlemmer med åndelige gaver
til å tjene hverandre.
tjeneste-deling mellom kvinner og menn,
og hvor menn har hyrde- og læreansvaret
og kan ordineres/innsettes til preste- eller
eldstetjeneste, er ikke et tema i denne
saken. DELKs syn og praksis i dette
spørsmålet ligger fast, og en endring
av organiseringen i rådsmøtet skal ikke
utfordre denne ordningen.»

Et kjennetegn
I den augsburgske bekjennelsen er
hyrdetjenesten blant annet beskrevet
slik: «For at vi skal komme til denne tro,
er det innstiftet en tjeneste med å lære
og meddele sakramentene. For ved Ordet
og sakramentene som midler blir Den
Hellige Ånd gitt...» (Artikkel 5). Luthersk
tradisjon omtaler ofte det å kalle og

innsette til denne tjenesten som et av
kirkens kjennetegn.
Ikke alle menn skal være hyrder.
Bibelens veiledning i ord og eksempel
peker på at Herren kaller noen menn
som Han utruster med særlige nådegaver til å bære menighetens hyrdeansvar og regelmessige forkynneransvar.
Det kan være vanskelig å se forklaringen
til hvorfor bare menn kalles til dette,
men det begrunnes blant annet med
rekke-følgen i skapelse og syndefall
(1 Tim 2,11–15). Derfor er ikke dette en
ordning som endres med ulike tider
og kulturforandringer.
Det er mulig å lese mer om tjenestedeling mellom kvinne og mann i DELK
på nettsiden www.delk.no/ressurs-

dokumenter, der DELKs Grunnlagsdokument om kvinners og menns
tjeneste i menigheten er publisert.

Oppmuntre til utrustning
Mye mer skulle her vært sagt om
mangfoldet av tjenester og åndelige
gaver. Vår bønn er at Den hellige
ånd gjennom menighetene i DELK
utruster mennesker til å tjene i diakoni
og ungdomsarbeid, ledelse og styrer,
bønnetjeneste, vitnetjeneste og lovsangstjeneste, som lærer, prest, eldste
og forkynner etc. Vi vil oppmuntre
ungdommer spesielt, men også eldre,
til å stille seg åpne for Herrens kall og
gaver. Herren har bruk for alle, og vi
ønsker ikke å miste noen!

Foto: Egil Helland

Diakon Elisabeth Fehn Olsen og prest Kristoffer Hansen-Ekenes i Ryenberget menighet, ulike tjenester, men sammen i tjenesten.
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NYTT FRA MENIGHETENE

TEKST / B J Ø R G A S K J E R S T U E S TØ L / R E D

Når noen dører lukkes, åpnes nye

S

øndag 26. september 2021 ble Borgeskogen kirke i
Porsgrunn høytidelig avvigslet. Etter 139 år er ikke
bygget lenger et kirkebygg.
«Det er nesten slik at en kunne felle noen tårer
over dette,» uttrykte prest Arild Minnesjord. Og visst lå det
et vemod over forsamlingen med tanke på at dette var siste
gangen Guds Ord ble forkynt under dette taket.
Også denne søndagen ble Guds Ord forkynt til undervisning
og ettertanke. Arild Minnesjord tok forsamlingen med inn i
teksten om den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn.
Morten Ringsevjen og Laila Helene Ween bidro med flott sang
og musikk, og forsamlingen sang med i salmene av full hals.
Akustikken i Borgeskogen kirke var det ikke noe i veien med!
Forsamlingen var også preget av takknemlighet. Blant annet
ble vi minnet om de utallige møter og gudstjenester der Guds
Ord har blitt forkynt helt fra kirken ble innviet i 1882. Mange
kan se tilbake med takknemlighet på at de har tatt imot Jesus
som sin Frelser og Herre nettopp i denne kirken. Tilsynsmannen
løftet også nettopp fram takknemligheten over Borgeskogen
kirke i sin skriftlige hilsen.
Mot avslutningen ble kirkesølv og alterduk båret ut.
Dermed var kirken avvigslet og klar for salg. Dette kunne
vært et sorgens kapittel, men siden DELK Telemark fikk være
med på innvielse av Skauen kirke bare noen uker tidligere,
blir historien for Borgeskogen menighet en annen. Nå kan vi
løfte blikket og se framover.

TEKST OG FOTO / L E N E M I N N E S J O R D
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En av DELKs minste menigheter
er Nore i Numedal. Det er ikke
så mange som samles til de få
gudstjenestene som feires hvert
semester. Desto større er gleden
over at menigheten nå har fått
lokal leder: Bjørn Lauritzen
(bildet) er valgt til ny eldste for
menigheten. Når denne utgaven
t
av Underveis ligger i postkassa,
Fo
er han trolig akkurat blitt innsatt i
eldstetjenesten, da denne høytideligheten er planlagt til 5. desember.
Bjørn Lauritzen vokste opp i Mjøndalen. Han er utdannet
lektor i realfag, og i løpet av sin yrkesaktive tid har han blant
annet arbeidet på Gjennestad videregående skole og på Kvitsund
Gymnas. Før han ble AFP-pensjonist, arbeidet han med lærerutdanning på Universitet i Sørøst-Norge. Han er nå bosatt på
Geilo. For mange i DELK er Bjørn Lauritzen et kjent navn, da han
i en årrekke har vært aktiv som fritidsforkynner både for DELK og
for Den Norske Israelsmisjon, der han sitter i landsstyret.
Bjørn Lauritzen forteller følgende fra menigheten:
«I Nore nøyer man seg ikke med kirkekaffe etter gudstjenesten. Nei, der er det full middagsservering etter gudstjenesten, et tilbud som har slått svært godt an. De fleste som
er på gudstjenesten tar seg tid til å være med på måltidet og
det gode sosiale felleskapet som hører med. Praten går livlig,
og innen desserten er ferdig spist er det gjerne blitt langt på
ettermiddag. Om noen synes dette høres hyggelig ut, er det
bare å ta en tur til Numedal på riktig søndag.» RED

La
rs
A

24. oktober kunne konfirmantene fra 1970 feire
50-års jubileum. Noen hadde gledet seg veldig,
mens andre hadde gruet seg. Noen kom ikke,
av ulike årsaker.
1970-konfirmantene var den første klassen
som gikk på Granly ungdomsskole. Og det var
mye moro å minnes fra friske og raske ungdommer med både hormoner og forelskelser. Men
ikke alle minner var bare gode.
Det hele begynte med gudstjeneste med
prest Peter Johansen, etterfulgt av middag.
Og mot slutten ble det spontant opprettet en
festkomité som skal forberede neste års fest.

Ny eldste i Nore

o:

Gullkonfirmanter
på Granly

Ny prestefamilie
i Kristiansand og
vikarprest i Bergen

M

ikael Bruun (31) er tilsatt som prest
i Kristiansand menighet av DELK i
en fast deltidsstilling fra og med
1. januar 2022, med prøvetid i seks måneder
etter gjeldende regler. I tillegg vil han ha en
mindre stillings som vikarprest i Bergen
menighet fra 1. januar til 31. august, 2021.
Sammen med sin kone Ida Marie gir
Mikael uttrykk for at de vil ta del i sin
nye menighets liv og virksomhet i felleskap.
Ida Marie sier: «Vi gleder oss veldig til å bli
kjent med menigheten i Kristiansand, og jeg
er så takknemlig for at vi som familie kan
etablere et menighetsfelleskap i DELK.» RED

Foto: Tone Merethe Skilbred

Familiesamling på Moe

V

i er glad for å være i gang med
Familiesamling igjen etter et år
med korona-pause. Alle er hjertelig
velkommen, og vi er ofte 30–35 stykker
samlet i Moe kirke.
En gang i måneden samles vanligvis
små og store til middag, andakt for barna,
kaffeprat, lek i gymsalen og hygge.
Andakten er rettet mot de yngste barna,
mens det sosiale kan være det viktigste
for de voksne.
Det hender vi er på tur når det er flere
av de lyse timene, og pepperkakebaking

foregår når det nærmer seg jul.
Vårt ønske er at barn og voksne i
menigheten og på skolen kan bli bedre
kjent med Jesus og hverandre, gjennom
andakter, kaffeprat og aktiviteter. Hver
høst begynner det nye familier på Moe
skole, og vi ønsker å bli bedre kjent
med og invitere disse også.
Vi er takknemlige for de fine og nye
lokalene på Moe til denne type aktiviteter.
Her er det god boltreplass – og rom
for alle!
TEKST / H E L E N E LU DV I G S E N
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JOSTEINS HISTORISKE PERLER
Tekst / Jostein Bendiksen

Ute i Guds frie natur kan vi være opptil 200, og vi vet at mange ønsker å komme.
er det hele over? Og når kommer de etterlengtede vaksinene?
Høsten 2020 ble stormfull som vanlig. Men
det var ikke bare regn og vind som gjorde at vi
trakk oss inn. Utover i oktober og november så
smittebildet ikke bra ut. Restriksjonene var til
tider harde. Hvordan blir årets jul? Får vi feiret
den slik vi pleier? Holdes kirkene åpne?
I DELK jobbet man flittig med å finne løsninger gjennom hele 2020. Gjennom nettløsninger kunne gudstjenester filmes og vises til
medlemmene. Bibeltimer ble gjennomført,
og interne arbeidsmøter foregikk på Teams.
DELK-skolene ble driftet stødig tross restriksjoner, og tross gult smittevernnivå etter den
statlig besluttede trafikklysmodellen.
Men måtte DELK-medlemmene sitte
hjemme i finstasen på julekvelden i grupper
på maksimum fem personer og se en digitalt
overført gudstjeneste på skjerm? Scenarioet så
dessverre sannsynlig ut. I starten av desember 2020 lå smitten tett utover Sørøst-Norge,
Foto: Karsten Grytnes
Foto: Karsten Grytnes

N

Pandemisk jul

å går vi snart julen i møte.
Det er fantastisk hvordan
denne høytiden lyser opp de
sorte vinternettene. Hvordan
forventningene gir oss energi. Hvordan
julen minner oss om Gud som kom til
jorden som et fattig barn og viste guddommelig sårbarhet. Hvordan Maria
holdt himmelen i sin favn.
I denne utgaven av spalten skal vi
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som vanlig dykke ned i DELKs historie,
men vi skal ikke så langt tilbake i tid.
Vi skal til året 2020. Fjoråret. Det året vi
alle feiret pandemisk jul.
Siden mars samme år hadde landet
gått i dvale. Den ene smittebølgen med
korona-viruset tok den andre, og
pandemien lå svart over jorden. Kun
de aller færreste verdenskrokene
unnslapp. Og de dårlige nyhetene lot

ikke vente på seg. Pandemien gav
økonomisk usikkerhet, og ikke minst
lammet den oss sosialt. Utover våren
åpnet de lukkede skolene opp igjen, og
sommeren gav oss tilnærmet normalitet. Var dette alt, tenkte vi?
Etter sommerferien 2020 lå det en
spenning i sensommerluften. Hvordan
blir effekten av den delvise åpningen av
samfunnet? Sprer smitten seg mer, eller

mange var i karantene, og restriksjonene kunne ikke mildnes. Nå
måtte nasjonen igjen til dugnad.
I Skien var delkerne innstilt på
at restriksjonene aldri kom til å
tillate den normale formen for
julegudstjeneste. Julaften nærmet
seg, men smittesituasjonen forble
dyster. Derfor planla den nylig ordinerte presten Fred Arve Fahre og
støttespillere en løsning på det hele.
Ideen kom først fra Laila Ween,
et engasjert medlem og musiker
i DELK Telemark: Hva om julegudstjenesten foregikk ute på en
fotballbane?
I regionalavisen Varden ble
nyheten sluppet i nettutgaven
søndag 6. desember:
«Presten er den første til å innrømme at han er spent foran den
noe spesielle julegudstjenesten
som i år står for dør. – Det blir jo en
helt ny opplevelse, og det blir en
julegudstjeneste en alltid vil huske.
Jeg har aldri hørt om noen som har
holdt en gudstjeneste på en fotballbane – på julaften – før. Det blir
spennende og vi gleder oss veldig,
sier Fahre.»
I forkant hadde altså DELK Telemark henvendt seg til idrettslaget
som holder til rett ved Skauen skole,
Skidar IL. Om man kunne arrangere
julegudstjenesten utendørs, kunne
man få samlet alle de som ønsket å
møte opp til julegudstjeneste. Om
gudstjenesten ble innendørs, ville
de daværende restriksjonene gi
store begrensninger.
«Ideen om å arrangere en utegudstjeneste kom som følge av

strenge koronarestriksjoner.
– Vi ønsker at så mange som mulig
skal få oppleve julebudskapet, og
i den tiden vi er i nå tror jeg det er
ekstra viktig for folk å høre det.
Skulle vi hatt det innendørs måtte
vi sagt stopp ved 50 personer. Ute i
Guds frie natur kan vi være opptil
200, og vi vet at mange ønsker å
komme, sier Fahre. Løsningen ble
menighetens nærmeste nabo, som
er Skidar-banen.»
Det er mange historiske momenter i det som skjedde julen 2020 i
Skien. Ikke bare gav pandemien
minneverdige øyeblikk fra en svært
spesiell tid i nær historie. Den lærte
oss også mye nytt, å finne løsninger
på helt nye problemstillinger.
Delkerne i Skien viste nærområdet
hvordan en julegudstjeneste kunne
gjennomføres – utendørs. En helt
grensesprengende idé som ble et
vellykket arrangement.
Mange møtte opp til julegudstjenesten på fotballbanen. Seansen
varte i om lag en halvtime, og
inneholdt det viktigste: noen felles
julesanger, en kort preken fra Fred
Arve Fahre, og Jostein Fahre som
avsluttet med en soloframføring av
«O helga natt» ute i kuldegradene.
Vinterværet spilte også på lag.
Brikkene falt på plass.
Så ser vi hvordan noen stolte
øyeblikk satte spor. En helt spesiell
tid. Et helt spesielt øyeblikk. En helt
spesiell idé satt ut i livet av noen
virksomme sjeler.
Ha en historisk god, og
forhåpentligvis mer pandemifri
julehøytid!
4/2021 Underveis
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Foto: Unsplash

FORDYPNINGSSIDENE

Der hvor ingenting lenger er gitt av Gud,
står mennesket fritt til selv å definere godt
og ondt, rett og galt.
aktuelle. Selv om det er en forholdsvis liten gruppe det gjelder, kommer
dette til å få store konsekvenser for
samfunnet, helsetilbudet og ikke
minst språket i framtiden.

Konsekvenser i samfunnet

Radikal kjønnsideologi
For den kristne kirke gir skapelsesberetningen grunnlaget for å forstå seksualitet
og kjønn. I en kultur som har omdefinert forståelsen av ekteskap og samliv, oppleves
det likevel stadig mer utfordrende å lese ordene «som mann og kvinne skapte han
dem» (1 Mos 1,27b). Hvordan skal vi da forholde oss til den radikale kjønnsideologien,
med sine begreper om trans, dysfori, inkongruens og cis?
La oss dykke ned i tematikken sammen.
TEKST / P E T E R J O H A N S E N

Kolliderende vitenskaper
I det offentlige ordskiftet er vitenskapelig en hedersbetegnelse. Men
betegnelsen er veldig bred, og ofte
kan den bli upresis. I spørsmålet om
kjønn er det naturlig å gå til naturvitenskapen, nærmere bestemt
biologien for å finne vitenskapelige
svar. Biologien lærer oss at det i hele
naturen finnes kun en binær deling
av kjønn, altså to kjønn. Til tross for
store individuelle variasjoner i utseende, kropp, ja til og med genetikk
og kromosomer, avhenger biologisk
kjønn av om en person produserer
store kjønnsceller (eggceller hos
kvinner) eller små (sædceller hos
menn). Dette stemmer godt overens med det kirken har overlevert i
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sin lære basert på skapelsen, og er
det samme grunnlag som nær sagt
alle kulturer har hatt i forståelsen av
kjønn.
Men nå møter vi nye tanker som
forteller oss at teorien om to kjønn
er en sosial konstruksjon. I stedet
hevdes det at det finnes et spekter
av kjønn (antallet spesifikke kjønn
varierer), og mann og kvinne er kun
ytterpunktene av dette spekteret.
Innenfor slik tankegang blir de biologiske faktaene nevnt ovenfor lite interessante, da kjønn er noe man selv
definerer, uavhengig av biologi. Bare
mennesket selv kan svare på hvilket
kjønn det er. På dette grunnlaget
kaller man biologisk kjønn ofte tildelt
kjønn, altså noe man ble tildelt ved

fødsel. Og dermed er begrepet «født
i feil kropp» kommet på banen, for
hvis et menneske har en annen opplevelse av sitt kjønn, er det kroppen
som må være feil. De som lever med
det kjønnet de ble tildelt ved fødselen, kalles cis-menn eller cis-kvinner,
mens for eksempel en transmann
(biologisk kvinne) kalles mann.
Disse ideene stammer fra det som
kalles Skeiv teori. Denne teorien har
blant annet til hensikt å bekjempe
det heterofile samlivet som norm og
hjørnestein i samfunnet, samt ideen
om at kjønn er todelt og uforanderlig. Skeiv teori har stor innflytelse i
politikken, skolen og helsevesenet,
blant mye annet – og gjør at disse
problemstillingene blir stadig mer

Lenge før skeiv teori kom på banen,
har det funnes mennesker som har
kjent på kjønnsdysfori. Dette er en
medisinsk term som betegner en
opplevelse av ubehag knyttet til
eget kjønn eller kjønnslige uttrykk
ved egen kropp, eller deler av den.
Kjønnsinkongruens, som er det nyeste begrepet, er en tilstand hvor man
opplever uoverensstemmelse mellom
biologisk kjønn og kjønnsidentitet.
I løpet av de siste årene har det
vært en sterk økning i antall henvendelser til helsevesenet på grunn av
kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens,
og økningen er aller størst blant tenåringsjenter. Hos NBTS ved Rikshospitalet, som foreløpig er det eneste
stedet som tilbyr kjønnskorrigerende
tjenester, viser tallene at utviklingen
har skutt fart de siste årene, fra 22
gutter og 11 jenter i 2012 til 52 gutter
og 154 jenter i 2018.
Hvorfor det er slik, vet vi ikke svaret
på. Men for dem som støtter seg på
skeiv teori, synes svaret å være klart:
økning i kunnskap og åpenhet i samfunnet. Underforstått; denne gruppen har alltid vært stor, det er bare i
møte med kunnskap om temaet og
åpenhet i samfunnet at den nå blir
synlig. Derfor må det bli lavere terskel
for og økt tilgang til behandling, slik
som pubertetsblokkere som utsetter
puberteten, hormoner og kirurgi.

Identitetskrise eller indre smerte?
Men skal vi ta dette svaret for gitt?
Kan det tenkes at utviklingen skyldes
fokuset i media og i samfunnet, og
at barn og unge som opplever ulike
former for indre ubehag og identitetsproblematikk finner et tilgjengelig
sted å forankre det? Opp gjennom
tidene har det vært mange ytre

uttrykk for indre smerte; de seneste
tiårene er spiseforstyrrelser og selvskading kanskje de mest kjente. Hvis
økningen i kjønnsinkongruens også
er et ytre uttrykk for indre smerte, kan
det medføre en overbehandling av en
sårbar gruppe, og en kan ende opp
med å gjøre radikale inngrep på ellers
friske kropper.
Det er viktig at samfunnet tillater
en åpen debatt hvor det er lov til å
stille kritiske spørsmål. Det er også
viktig at vi følger med på utviklingen
og tilegner oss kunnskap. For at det
skjer endringer i raskt tempo, er helt
åpenbart. Som eksempel kan nevnes
den nye loven om endring av juridisk
kjønn som kom i 2016. Med minst
en av foreldrenes samtykke, kan
barn helt ned til 6 års alder nå endre
sitt juridiske kjønn og få tildelt nytt
fødselsnummer i folkeregisteret. Det
neste steget i rettighetskamp og lovgivning kommer nok ganske snart.
I denne forbindelse er det også
verdt å nevne forslaget til den helt
nye loven om konverteringsterapi. Da
den først ble omtalt, var det «homoterapi» som sto fremst i debatten.
Men i spørsmålet om kjønn får den
også en avgjørende dimensjon. Det
har vært sendt inn høringssvar som
uttrykker bekymring for at f.eks. foreldre som motsetter seg barns ønske
om å endre kjønn, og som forsøker å
veilede dem til å falle til ro i sitt biologiske kjønn, kan rammes og kriminaliseres av denne loven. Det vil i så fall
være katastrofalt.

Når Gud blir forlatt
I et teologisk perspektiv er det ikke
vanskelig å forstå at samfunn og kulturer kan utvikle seg i mange forvirrende retninger. Der Gud blir forlatt,
blir det ikke etterlatt et vakuum; det
blir mennesket selv som fyller den
plassen Gud har hatt. I Romerbrevets
første kapittel gir Paulus oss et overblikk over hvordan dette gir seg utslag i noe av det mest grunnleggende
hos mennesket, det seksuelle samliv.

Når det er kjønn som er temaet, rokkes det ved noe enda mer grunnleggende. For der hvor ingenting lenger
er gitt av Gud, står mennesket fritt til
selv å definere godt og ondt, rett og
galt. Da er veien kort til at vi også skal
kunne definere hva et menneske er,
og hva kjønn er.

Vår identitet i Kristus

Det er lett å bli frustrert over et samfunn som synes å bevege seg lenger
og lenger bort fra normer og verdier
vi har tuftet våre liv og vår tro på. For
oss blir det derfor viktig å fordype oss
i hva Bibelen lærer om hva et menneske er, og hva kjønn er. Bare da kan
vi ha et godt grunnlag for å stå støtt i
møte med stadig nye utfordringer.
Ikke minst er det viktig å minne
om at: «(…) Gud ga oss ikke en
ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden
som gir kraft, kjærlighet og visdom»
(2 Tim 1,7). Og dette trengs sannelig
mer enn noen gang. Vi skal få stå i
kraft og frimodig overbevisning, men
vi trenger også kjærlighet og visdom.
For det er grunnleggende hos alle
mennesker å søke etter en identitet,
og et sted å høre til. Her må vi være
åpne og lyttende til menneskers
smerte, samtidig som vi veileder i
tråd med sannheten som er gitt oss
i åpenbaringen. Men alt må skje i
kjærlighet.
Fremfor alt skal vi få definere oss
ut fra vår identitet i Kristus og tilhørigheten i Guds rike. Vi er alle falne
skapninger. Likevel får vi lov til å løfte
frem det gode budskap om Kristus
som setter oss virkelig fri, uten å dekke over at livet kan være smertefullt.

Ressursgruppe i DELK
I DELK har vi en ressursgruppe som
arbeider med spørsmål som angår
kjønn, seksualitet og samliv. Vi skal
være til nytte for menighet, hjem og
skole. Og det arbeides nå med en
podkast som skal være en ressurs
for lærere. Denne kan forhåpentligvis
også være av interesse for ledere
som driver med undervisning i
menighetssammenheng, samt
foreldre, besteforeldre og andre
som vil være med i arbeidet for
å veilede barn og unge – i sannhet
og kjærlighet.
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Møter og gudstjenester i DELK – 1 og 2. kvartal 2022
Dato

Søndag

Prekentekst

Ryenberget

Nore

01.01.2022

1. nyttårsdag

Matt 18,19–20

02.01.2022

Kristi Åp.dag

Joh 12,42-47

11.00

MA 6

PJ 7

11.00

ER n

FAF 3

09.01.2022

2.s. i Åp.tiden

Joh 1,29-34

KHE n

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

16.01.2022

3.s. i Åp.tiden

Joh 1,15-18

11.00

MA n 3

11.00

ER n

FAF n 2

23.01.2022

4.s. i Åp.tiden

Luk 13,10-17

RE n 1

11.00

PJ n 2

ER n 2

11.00

11.00

30.01.2022

5.s. i Åp.tiden

Joh 5,1-15

11.00

MA 2

11.00

11.00

ER n

FAF 7

06.02.2022

6.s. i Åp.tiden

Mark 13,21-27

KHE n 2

11.00

PJ 3

RA 6

11.00

11.00

13.02.2022

Såmannssøndag

Matt 13,24-30

11.00

11.00

11.00

AJ n

11.00

20.02.2022

Kristi forklarelsesdag

Luk 9,28-36

UA n 7

PJ n 5

MA n 4

11.00

FAF n 1

27.02.2022

Fastelavnssøndag

Luk 18,31-34

11.00

11.00

ER n 1

11.00

06.03.2022

1.s.i fastetiden

Matt 26,36-45

KHE sn 7

MA 1

PJ n 7

11.00

ER n

FAF 3

13.03.2022

2.s. i fastetiden

Luk 13,22-30

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

20.03.2022

3.s. i fastetiden

Luk 22,28-34

PJ n 1

19.00

UA n 6

JMS n

ER n 2

27.03.2022

Maria budskapsdag

Luk 1,39-45

11.00

MA n 3

11.00

JaBy n 2

PJ n

11.00

03.04.2022

4.s. i fastetid

Joh 6,24-36

KHE 7

BA 3

PJ 6

ER n 4

11.00

FAF n 7

10.04.2022

Palmesøndag

Joh 12,1-13

11.00

11.00

11.00

X

14.04.2022

Skjærtorsdag

Joh 13,1-17

KHE n 17.00

MA n 2

PJ sn 18.00

ER n 7

ER n 17.00

FAF n

15.04.2022

Langfredag

Joh 18,1-19,42

11.00

11.00

11.00

08.30

19.00

11.00

17.04.2022

Påskedag

Joh 20,1-10

KHE n 1

MA 1

PJ n 1

ER

FAF 1

18.04.2022

2. Påskedag

Joh 20,11-18

24.04.2022

2.s. i påsketiden

Joh 20,24-31

11.00

01.05.2022

3.s. i påsketiden

Mark 6,30-44

08.05.2022

4.s. i påsketiden

15.05.2022

MA n 1

FAF n 3

Bjerkely

MA n 1

Granly

Horten

Moe

Telemark

Dalane

Sotra

Bergen

Østfold

JaBy n

BJH
BJH n

JRD n 1

BA n 7

11.00

ER n 3
JABy n 3
JRD n 1

11.00
JaBy n 2
JRD n 3

NN sn 1

11.00
11.00

JaBy sn 1

OEng n 1

Kr.sand

BJH n

11.00

11.00

MB n

JaBy n

BJH n

11.00

HVS n

BJH n

JMS n

BJH n

11.00

BA n

MB n

11.00

BJH n

JaBy n

RA n

11.00

JaBy n

RE/BJH n

MB n

11.00

BJH n

MB n

MB n

11.00

HA n

BJH n

11.00

BJH n

JaBy n

BJH n X

JaBy n 18.00

BJH n

JaBy n

RA

11.00

JaBy n

BJH n

MB n

11.00

MA n 1

11.00

5.s. i påsketiden

Joh 17,6-11

HVS n 7

MA konf 2

PJ konf 6

17.05.2022

Grunnlovsdag

Luk 17,11-19

14.30

22.05.2022

6.s. i påsketiden

Matt 6,7-13

11.00

11.00

RE n 2

11.00

ER n

FAF konf

MA n

BJH n

26.05.2022

Kristi himmelfartsdag

Joh 17,1-5

UA n

PJ n 1

11.00

ER n 2

11.00

MA n 3

JaBy n

11.00

29.05.2022

Søndag før pinse

Joh 16,12-15

11.00

11.00

11.00

11.00

MB n

BJH n

KES n

05.06.2022

Pinsedag

Joh 14,23-29

BA/KHE n 1

MA n 5

PJ n 1

JaBy n

BJH n

MB n

06.06.2022

2. pinsedag

Joh 7,37-39

12.06.2022

Treenighetssøndag

Luk 24,45-48

11.00

BJH 3

11.00

19.06.2022

2.s. i treenighetstiden

Joh 3,1-13

JMS

11.00

PJ n 3

26.06.2022

3.s. i treenighetstiden

Mark 10,13-16

Sankthansstevnet på Gjennestad

ER n 4

11.00

11.00

11.00

HA n 1

11.00

SS n 2
11.00

MA n 1

ER n
ER n 1

11.00

ER n

SS sn 1

27.03.2022

10.04.2022

11.00

Jaby n

BJH n

KES n

11.00

X

11.00

AJ n

BJH n

14.04.2022
15.04.2022

11.00
JaBy n

MB n

18.00

HA n 2

17.04.2022
OEng n 1

18.04.2022

AJ n 2

24.04.2022
01.05.2022

HA n 3

OEng n 3

JaBy n

08.05.2022
15.05.2022
17.05.2022

OEng n 3

FAF 1
11.00

OEng n 1

11.00

OEng n 2

MA n 2

13.03.2022

HA n 3

11.00

29.05.2022
OEng n 1

BJH n
JaBy n 1

05.06.2022
06.06.2022

11.00

KHE n

PJ n

JaBy n

11.00

11.00

12.06.2022
MB n

FAF n 3

11.00

Ofring til
1 Prestetjenesten
2 Misjonen
3 Lokalt menighetsarbeid
4 DELKs skoledrift
5 Nødhjelp
6 Ungdomsarbeid
7 Andre formål

Initialer og gudstjeneste
kl 11.00 om ikke annet
er oppgitt
Kun klokkeslett = møte
X = fellesgudstjeneste/
fellesmøter
n – Nattverd
sn – Skriftemål og nattverd

22.05.2022
26.05.2022

HA n 1

Initialer og navn
AJ
Andreas Johansson
BA
Bertil Andersson
BJH Boe Johannes Hermansen
ER
Erling Rantrud
KES Kristen Edvard Skaar
FAF Fred Arve Fahre
HA
Henning Alsaker
HVS Håkon Valen-Sendstad
JaBy Jan Bygstad
JMS Jon Magne Sønstabø
JRD Jan Roald Dahlstrøm
KHE Kristoffer Hansen-Ekenes
MA Morten Askjer
OE
Ottar Endresen
OEng Olaf Engestøl
PJ
Peter Johansen
RA
Ragnar Andersen
RE
Rolf Ekenes
UA
Ulf Asp
MB
Mikael Bruun
SS
Stig Syvertsen

20.03.2022

13.00

11.00

27.02.2022
06.03.2022

HA n 3

Joh 14,1-11

KHE n 2

20.02.2022

MB n

PJ 4

JaBy n 7

13.02.2022

03.04.2022

11.00

FAF n 7 X

30.01.2022
06.02.2022

OE n

11.00

KHE konf 3

ER konf

HA n 2

AJ n

11.00

11.00

16.01.2022
23.01.2022

SS n 2

BJH n

OEng n 3

BA/SS n 1
11.00

MB n

11.00

11.00

OE n

09.01.2022

11.00

11.00

11.00

Dato

02.01.2022
HA n 3

ER n 1

11.00

Jæren

OE n

11.00

JMS

Nord

01.01.2022

MB n

11.00

Harda

19.06.2022
26.06.2022

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

PORTRETTET

LEIF ASK JER:

Evangeliet –
ikke lenger en teori
I min tid som eldste og prest i Telemark har jeg lært å sette stor
pris på Leif Askjer. Han er et levende bevis på at alderdom ikke behøver
bety sneversyn og «alt var bedre før». Smilende er han trofast med på
alt som skjer i menigheten, hvor han heier fram de nye generasjonene.
Men hvordan har veien hans gjennom livet vært?
TEKST / F R E D A R V E FA H R E

FOTO / T H E A S T R A N D

I

døra i sjette etasje blir jeg ønsket
varmt velkommen inn i leiligheten.
Praten er i gang før vi synker ned i
godstolene, og tiden stilles tilbake.
Langt tilbake. Allerede før Leif ble
født skulle det skje ting som påvirket
oppveksten. Han forteller meg den
dystre historien om en arvelig lidelse
som farfaren og hans søsken fikk.
De ble alle sengeliggende ved rundt
førti års alder, med skjelvinger, ukontrollerte rykninger og mye lidelse. Det
eneste som kunne gi dem noen timers
hvile, var en god dose morfin.

Lærerens sønn
Frykten for å få den arvelige sykdommen lå tungt på Leifs far, Olaf Askjer.
Allerede som sekstenåring ble han
lærer, og han var Leifs eneste lærer i
sju år på skolen. De første årene var
Leif tidvis eneste gutt på DELK-skolen
i Høyjord.
– Jeg var ikke spesielt skoleflink, og
forholdet mellom meg og far var ikke
veldig godt. Som ung lærer fikk far det
rådet at han aldri måtte gi seg, for da
mistet man respekt! Det rådet passet
godt for hans natur, sukker Leif. Ja, det
20

Underveis 4/2021

passer vel godt for mange av oss!
Når lærerens sønn ikke fikk til
leksene, var oppskriften å øve mer.
Ikke bare tjue ganger, men to hundre
ganger, mimrer Leif hoderystende.

Bilselger i Oslo
Historiene fra etterkrigstida i
Vestfoldbygdene kommer tett. Men
unggutten hadde en drøm om å reise
hjemmefra. Da han hadde fylt femten,
kom muligheten. Ferden gikk til Oslo.
Der arbeidet Leif først som læregutt
hos en billakkerer. Senere åpnet det
seg nye dører:
– I verkstedet traff jeg en kar som
var bilselger. Det hørtes ut som en
spennende bransje å være i. Så gikk
det ikke bedre enn at karen kjørte seg i
hjel på øvelse i militæret, og da syklet
jeg rett ned til sjefen hans for å spørre
om jeg kunne få jobben hans!
Jeg ser mildt overrasket ut mens
Leif fortsetter å fortelle:
– Sjefen var en kjeltring, skulle
jeg finne ut senere, men han tenkte
nok at en ung og dum fyr som meg var
akkurat det han trengte, ler Leif. Han
fikk jobben som selger på stedet.

Jeg kunne sitte hele natta før kirken og forberede meg.

Som bilselger gjorde Leif stor
suksess, men etter noen år kom
lovens lange arm og satte sjefen i
fengsel. Bedriften ble slått konkurs,
og Leif måtte leite etter ny jobb slik
at han kunne forsørge familien. Ikke
lenge etter fikk han ny jobb som
bilselger, og snart ble han leder
for bruktbil-avdelingen hos en
Ford-forhandler.

Familie og fabrikk
På hjemmebane hadde Leif og
Ragnhild, født Torsnes, funnet tonen,
og etter giftemål kom barna på rad
og rekke. Både Leif og Ragnhild kom
fra strenge DELK-hjem, men det var
ikke noe opprørstrang hos noen av
dem. Det ble DELK også videre.
– Jeg var ikke moden for å tenke

helt nytt om ting, forklarer Leif.
– Men svigerfar var, til tross for
sin strenghet, en god veileder. Han
forklarte mye for meg. Jeg vokste
opp med en mørk og streng Gud,
fortsetter Leif alvorlig, så det var
mange spørsmål. Og jeg fant ikke
ro i det mørke gudsbildet.
Det skulle bli nær en livslang reise
å kjempe med «lov og evangelium»,
det mørke og det lyse. Men hverdagene var fulle av arbeid, og tiden
var ikke kommet for å dvele ved
teologiske spørsmål. Når Ragnhild
var gravid med femtemann, fikk Leif
mulighet til å ta over en trikotasjefabrikk (strikkeri, red.anm.) i Lunde
som hadde gått konkurs. Tantene
til Ragnhild eide fabrikken, og de
hadde tro på at en driftig kar som

Leif kunne få vind i seilene. Leif var
klar for en utfordring, og de flyttet til
Telemark.
– Det ble en bratt læringskurve
for meg som ikke kunne noe om
strikking, forteller han.
– Jeg måtte både lære meg maskinene og bli kjent med markedet.
Markedet ble et deprimerende
bekjentskap i en tid da fabrikker i
Østen tok over. Det var umulig å
konkurrere, og etter noen år måtte
bedriften legges ned.
For Leif åpnet det seg likevel
raskt nye muligheter. På denne tiden
var betongtrapper kjent for å knirke
og lage mye støy. Leifs svoger, som
jobbet med å bygge store blokker i
Selvaag bygg, hadde imidlertid
kommet på en idé for å unngå
4/2021 Underveis
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problemet med støyende betongtrapper. Leif tente på ideen, møblerte
garnlageret i trikotasjefabrikken
med blandemaskin og trappeformer,
og satte i gang med å lage støyfrie
betongtrapper.
– Dette ble en stor suksess, forteller
Leif. Selvaag var første kunde. Snart
spredte ryktene seg, og nye kunder
sto ved døra.
Det tok ikke lang tid før Leif hadde
bygget ny fabrikk og ansatt mange.
Arbeidet gikk døgnet rundt. Og da
bygningsmyndighetene kom med nye
grenser for tillatt støy i trapper, kom
Lundebedriften Nobet i en drømmesituasjon. Bedriften ble kjøpt opp av
Con-Form i år 2000, og lever den dag
i dag videre i Lunde.

Veiskille
Leif, på sin side, skulle etter hvert
erfare at også han hadde begrenset
kapasitet. Da naboen i Lunde, Arve
Fahre, ble valgt til prest, ble Leif valgt
til eldste i menigheten der. Ungeflokken hadde vokst enda større, og det
var sju barn i alle aldre i heimen.
– Det ble nok altfor mye ansvar
på de eldste barna og på Ragnhild,
sukker Leif ettertenksomt.
– Jeg jobbet dag og natt.
– Så var det en dag jeg hadde en
prat med legen. Og da fikk jeg sjokk,
forteller Leif videre.
– Legen sa: «Du er helt utbrent Leif,
fullstendig nedkjørt.» Og han nektet
meg å gå tilbake til jobben. Jeg kunne
få jobbe halv stilling, men absolutt
ikke i eget firma! Leif gjenforteller
med patos.
– Det var en stor overraskelse for
meg. Jeg hadde ikke merka at jeg var
utkjørt, men de rundt meg så det nok
betydelig klarere. Jeg hadde jo ingen
forutsetninger for å drive fabrikken
utover det jeg hadde lært meg sjøl.
Det endte med at en av guttene mine,
Hans-Edvard, ble ansatt. Han hadde
mye bedre forutsetninger enn meg!
Prest på halv kapasitet
For Leif skulle dette legebesøket gi
uante konsekvenser. I et tidligere
22
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vet ikke hvordan det ble, sier Leif
etter-tenksomt.
– Jeg forsøkte å være en kjærlig
forkynner, men når jeg ikke skulle
forkynne loven, hva skulle jeg forkynne
da? Jeg ble fortvilet og frustrert og fikk
det ikke til, selv om jeg hadde fått gode
innspill fra et forkynnerstudium på
Fjellhaug som tilsynsmannen hadde
ordnet meg.
Det ble ti tøffe år som prest for Leif.
Hvorfor hadde Gud stelt det i stand slik?

... til evangeliets lys
Samtidig ble evangeliet stadig klarere
for ham. Etter hvert fikk han ta imot i tro
at han kunne få hvile i det Jesus hadde
gjort for ham. Han fikk se seg tilgitt og fri.
– Det har vært en lang reise fra et liv
under loven til et liv under nåden,
uttrykker han.
– I gleden over evangeliet kjenner jeg
likevel en stor sorg over at jeg ikke har
maktet å gi uttrykk for dette gjennom livet
mitt i familien. Ja, jeg har vært for lovisk i
farsrollen, utdyper han stille.

Det har vært en lang reise
fra et liv under loven til et
liv under nåden.
prestevalg hadde han fått en del
stemmer, men siden han drev fabrikk,
ble prestevalget plassert langt bak
i hodet. Men da det ble utlyst nytt
prestevalg i menigheten på prest i
deltidsstilling, fikk Leif flest stemmer.
Han hadde en samtale med tilsynsmann Helge Gjelstad, som ble overrasket da han hørte at Leif ikke lenger
drev fabrikk og derfor kunne vurdere
en prestetjeneste i halv stilling.
– Jeg så jo på dette som en mulighet
som Gud hadde sendt min vei, sier
Leif. Både far og svigerfar hadde blitt
prester, så det kunne jo ikke være så
vanskelig det? En passe oppgave for
en utbrent sjubarnsfar? Han rister
oppgitt på hodet og fortsetter:
– Det var ikke før en stund etter at
jeg hadde takket ja til prestejobben

at jeg forstod hvor svekket jeg var.
Hukommelsen var ikke som tidligere,
og det ble et voldsomt slit. Jeg kunne
sitte hele natta før kirken og forberede meg.
Leif så likevel lyspunkter i tjenesten. Han satte blant annet stor pris
på å møte mennesker ved begravelser
og andre kirkelige handlinger.
– Men det som skulle være en halv
stilling, ble vel heller full stilling på
halv kapasitet, erkjenner han.

Fra loviskhet ...
Som prest opplevde Leif å bale mye
med forkynnelsen.
– Loven var vår gudsdyrkelse, og
det ville jeg ikke føre videre. Samtidig
er det ikke lett å forkynne glede når
man er nedbrutt og nedkjørt. Så jeg

Nød for jevnaldrende
I menigheten i DELK Telemark er Leif
trofast med på alt som skjer. Han uttrykker
stor glede over fellesskapet der. I et møte
med preste- og diakonikollegiet i DELK i
høst uttrykte Leif også sin lengsel etter å
få dele evangeliet med andre på sin alder
som har samme bakgrunn, og som ikke
ennå har fått hvile i troen på det Jesus har
gjort for oss.
– Jeg setter stor pris på forkynnelsen i
dag, både fra de lokale og de tilreisende,
forteller han. – Evangeliet får lyde! Tenk
at vi kan hvile i det Jesus har gjort for oss.
Dette er også noe jeg brenner for å dele
med mine jevnaldrende. I troen på Jesus
er vi tilgitt! Vi kan være trygge i møte med
døden, uavhengig av hva våre flyktige
følelser vil ha det til.
Leif Askjers vitnesbyrd er tydeligere nå
enn da han stod på talerstolen som prest.
Et langt liv og grått hår gir det også mer
tyngde. For evangeliet er ikke lenger teori
for Leif Askjer. Det er selve livsgrunnlaget
– som holder i døden.
– Er vi i Herrens hender, er vi trygge,
avslutter han.

Diakonene Elisabeth Fehn Olsen i Oslo,
Rina Bjørntvedt Husby i Tønsberg og
diakonikoordinator Reidun Bugge i Østfold
bytter på å skrive en spalte med diakoni i
fokus i hvert nummer av Underveis.

DIAKONISPALTEN

TEKST / E L I S A B E T H F E H N O L S E N

Fargerike papirlenker –
vennskapsbånd

«Sist jeg var her, gikk jeg i andre klasse, nå har jeg begynt
i 4. klasse!» Ordene kom fra en av guttene som dukket opp
på leksehjelpen igjen i august. Det er så flott å være i gang
igjen med dette tilbudet. Vi merker at det har vært et savn
både hos store og små.
I mange ulike sammenhenger blir vi klar over hva vi har savnet
det siste året. Slik sett får mange av de ulike aktivitetene vi
har startet opp med igjen en dypere dimensjon. Vi verdsetter
og setter pris på ting på en annen måte enn før. Ikke alt er
helt selvfølgelig lenger; det er større rom for takknemlighet og
anerkjennelse. Kanskje har vi lært å sette større pris på dagene
våre og på hverandre?
I lys av dette registrerer vi jo at det er noen som vi ikke ser
lenger. Noen har vi mistet. For andre er det å være sammen
i større sammenhenger fremdeles risikofylt med tanke på
sykdom. Andre igjen har blitt vant til digitale sendinger og den
muligheten og friheten det gir til å se og lytte til gudstjenesten
fra sin egen stue.
Denne høsten har vi kjent på ulike dimensjoner ved det å
være en familie. Noen kjenner umiddelbart på kirken som
sitt hjem og menigheten som sin familie. Andre kan kjenne
på at de nettopp mangler den opplevelsen, selv etter lang
tid. Det kan hende du nå kommer på noen du ikke har sett
på lenge, som ikke har funnet sin plass i fellesskapet igjen.
Kanskje kunne en telefon eller et besøk være på sin plass
for å fortelle denne personen at vi håper du har det bra,
og du er savnet og ønsket i kirken vår igjen.
Om noen få uker er det jul. I noen hjem er det vanlig
å pynte juletreet med papirlenker i mange farger. Disse
små papirbitene som blir til ringer og settes sammen til
en lang lenke, symboliserer vennskapsbånd – vi hører sammen.
De skal minne oss om alle menneskene på jorda. Vi er ulike,
både i farge og fasong. Alle er fine, og vi er uløselig bundet
sammen, avhengige av hverandre.
Slik er det i kirken vår også. Vi er bundet sammen, avhengige
av hverandre, enten vi kjenner på styrke eller svakhet i fellesskapet. Limet er Guds gode kjærlighet til hver enkelt og til
sin kirke på jorden. Snart skal vi feire lyset – Jesus som kom
til oss fra sin Far. For å lede oss gjennom livet.
Ha en velsignet adventstid.
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MISJON

Misjon til folkeslagene
I misjonssammenheng brukes begrep som «misjonsland».
Men Jesus formulerte ikke misjonsbefalingen med at disiplene
hans skulle gå ut og gjøre alle land til disipler. Jesus bad oss om
å gjøre alle folkeslag til disipler. Hva kan grunnen være til det?
TEKST / A N D R E A S J O H A N S S O N

D

FOTO / G U N N A N D E R S S O N

en første grunnen må være at
et land aldri kan bli en disippel
av Jesus.
Den andre grunnen til at Jesus
nevnte folkeslagene i misjonsbefalingen sin, er at både Jesus og de
som først hørte misjonsbefalingen
var jøder. Jøder omtaler fortsatt seg
selv som ‘Israels folk‘ og alle andre
folkeslag som folkeslagene. Jesus sier
at disiplene skal gå til avgudsdyrk-
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Hvorfor skal noen høre på et menneske som
tilhører «de andre» og som «kler seg rart,
spiser sær mat og som ser ned på oss»?

ende mennesker med rare språk og
merkelige skikker. De skal oppleve
mye som er «uvant og fremmed».
Den tredje grunnen til at begrepet
‘folkeslagene‘ tilhører kjernen i
misjonsoppdraget, kan vi skjønne
av erfaring. Vi ser at evangeliet sprer
seg lettere innenfor en kulturell
og språklig sammenheng der det
allerede finnes disipler. Med andre
ord: Når et menneske kommer til tro

på Jesus og blir hans disippel, får
også familiemedlemmer og andre
nærstående mennesker mulighet til
å høre om Jesus. Et bra eksempel
på dette har vi sett i Bergen menighet:
Når det først kom iranere til menigheten for å bli døpt og å leve som
disipler, så kom det flere iranere.

Språkbarrierer
Evangeliet sprer seg derimot ikke
særlig enkelt når det møter en språkog kulturbarriere. Hvordan skal en
fortelle om Jesus til mennesker som
en ikke har felles språk med? Hvorfor
skal noen høre på et menneske som
tilhører «de andre» og som «kler seg
rart, spiser sær mat og som ser ned på
oss»? I tillegg er de fleste folkegrupper fornøyd med sine egne skikker og
sin egen måte å være på. De har ikke
behov for å endre disse, men knytter
i stedet sin identitet som folkegruppe
sterkt til både kulturelle skikker og til
religion. Dermed kan misjonærer og
evangelister møte følgende fordom:
«Det er sikkert fint for deg å tro på
Jesus, men i vår gruppe har vi allerede en tro som passer for oss.»
Misjon til folkeslagene handler om
å utfordre slike fordommer. Misjon til
folkeslagene handler om å gå langt
utenfor komfortsonen og å møte det
som er «uvant og fremmed».
Av alle verdens folkeslag er
ca. 6500 «unådde». De trenger noen
utenfra som kan fortelle og vitne.

Utenfor konfortsonen
I Norge bor det nordmenn, men
ikke bare nordmenn. Ganske mange
representanter fra verdens unådde
folkeslag bor etter hvert i Norge. Fordi
de har andre skikker enn de fleste
som går i norsktalende menigheter,
sprer ikke evangeliet seg til disse
folkeslagene «av seg selv» – selv om
de skulle være fysisk nabo med både

kirkebygget og presten.
Hva med det norske folkeslaget?
Norsk kultur, skikker og tro har
forandret seg markant de siste
tiårene – så mye at det ofte er vanskelig for en klassisk kristen nordmann
og en sekulær postmoderne nordmann å forstå hverandre på dypet.
Evangeliet sprer seg ikke lenger «av
seg selv» fra nordmannen som går i

kirka hver søndag, til nordmannen
som aldri går i kirka – selv om de
kanskje er fysiske naboer. Misjon
til det norske folkeslaget handler
i 2021 derfor også om å gå utenfor
komfortsonen og å møte det som
er «uvant og fremmed».
Jesus sa: «Og se, jeg er med dere
alle dager inntil verdens ende»
(Matt 28,20).

Mongolia – et land med flere folkeslag

E

t av DELKs misjonsprosjekter
heter «evangelisering i
Mongolia». I 2021 støtter DELK
dette prosjektet med 40 000 kroner
via NLM.
I dag bor det drøyt 3 millioner
mennesker i Mongolia, et land som
er fire ganger så stort som Norge i
overflate. Buddhisme er den tradisjonelle mongolske religionen.
I Sovjettiden var Mongolia en
kommunistisk satelittstat til det store
nabolandet i nord – noe som gjorde at
antallet ateister vokste i landet. Fram
til kommunismens fall i 1991 var det
mongolske folk et helt unådd folkeslag
for evangeliet. 30 års misjonsinnsats
har gitt resultater. NLM kom til
Mongolia i 1994 – for 27 år siden.
I dag tror ca. 2 % av det mongolske

folk på Jesus. Noen tusen av dem er
lutheranere, og disse har dannet en
nasjonal luthersk kirke: Mongolian
Evangelical Lutheran Church (MELCH).
Med 2 % kristne og nasjonale kirker i
landet regnes ikke det mongolske folk
som «unådd» lenger. De kristne
mongolene er mange nok til at de
i stor grad kan nå sine egne med
budskapet om Jesus.
Men det finnes flere folkeslag i
Mongolia. Vest i Mongolia bor det
et annet folkeslag. Drøye 100 000 fra
dette folket bor i Mongolia. De er et
unådd folkeslag. De få enkeltpersoner
som har kommet til tro på Jesus i
denne folkegruppa er helt uten sjanse
til å nå sine egne med evangeliet –
hvis de ikke får hjelp utenfra.
Hva betyr misjonsbefalingen fra

Jesus om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler i en slik situasjon?
Og er det forsvarlig å gå videre før
en er «ferdig» blant det mongolske
folk? Det er fortsatt mye ugjort blant
mongolene. 2 % kristne er ikke en stor
andel, og de fleste kristne mongoler
er relativt nye i troen.
Men folkeslaget vest i Mongolia
er helt unådd. Derfor går NLM og
MELCH sammen for å spre det glade
budskap om Jesus, verdens eneste
Frelser, også til folkeslaget i vest –
lenge før en er ferdig østover i landet.
For når evangeliet skal krysse en
språk- og kultur-grense, kreves det
en bevisst prioritering. Så også i
Mongolia. For det vil alltid være
«mer å gjøre» i de menighetene
som allerede eksisterer.
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SKOLESIDEN

Delks skoler / Granly skole, Tønsberg / Bjerkely skole, Re / Skauen kristelige skole, Skien / Moe skole, Sandefjord / Ryenbe rget skole, Oslo

NYTT FRA SKOLEKONSULENTEN
TEKST / TO R E S L E T T V I K

Bjerkely skole

Skole og kirke
– på samme sted

100 år

F

Både historie og framtid står i fokus
når elever og lærere ved Bjerkely skole
markerer jubileet.
TEKST / M AT H I A S D ØV I K, R E K TO R

D

ELK har hatt skolevirksomhet i
Undrumsdal helt fra 1880-årene.
Lenge var det som såkalt omgangsskole, en skole som var rundt
på gårdene i bygda. Etter hvert ble
det bestemt at menigheten skulle føre
opp et skolehus. I gamle papirer kan
vi lese om hvordan de skrittet opp
veilengden for å finne midtpunktet
fra hjemmene til de aktuelle elevene.
Etter litt tråkking frem og tilbake falt
valget på Bjerkelunden, eller som det
står andre steder: Bjørkely.
Det første skolebygget sto ferdig
til skolestart i 1921. Dette ble blant
annet bekreftet i et intervju med
Lars Eik, som var skolens første
lærer, i Underveis nr. 1/89. Bygget

lå i Hengsrudveien, et par kilometer
unna Døvik kirke.

Nye behov
Men Bjerkely skole ble for liten, til
tross for et flott tilbygg med gymsal,
kjøkken og sløydsal reist i 1995. Skolen hadde også behov for oppgradering og vedlikehold. Gleden var derfor
stor da et nytt, formålstjenlig skoleanlegg stod klar til å tas i bruk i 2017,
i Døvikveien 2.
Trofaste rektorer
Til avslutningen på gamle Bjerkely
skole inviterte vi flere av skolens
tidligere rektorer: Hans Askjer, Tor
Slaathaug, Helge Gjelstad og Per Asp.

Foto: Kari Anne Asp

Til sammen hadde disse vært rektorer
på Bjerkely i godt over halvparten
av skolens nesten hundreårige
historie. Per Asp takket av i 2016
etter hele 30 år som rektor ved skolen.

Skolen i dag
I år har Bjerkely skole 62 elever. Dette
er det høyeste elevtallet i nyere tid.
Skolen er godkjent for 70 elever, og
det vurderes å søke om godkjenning
for et utvidet elevtall. Våre elever
kommer fra Tønsberg (tidligere Re),
Horten og Holmestrand. Skolen legger
vekt på trygghet og trivsel på kristen
grunn. Med små klasser har vi god
mulighet til å se hver enkelt elev og
møte deres behov.

Jubileumsfeiring
Et 100-årsjubileum må selvsagt markeres og
feires. Omtrent når dette Underveisbladet
går i trykken, skal vi ha en jubileumskveld.
Jubileet skal også markeres på andre måter,
og vi skal blant annet jobbe med følgende:
Hvordan var det å ha skole for 100 år siden?
Hva er forskjellene på å gå på skole nå
og da elevenes foreldre, besteforeldre og
kanskje oldeforeldre gikk på skolen?
Vi skal også lære om Bjerkely skoles historie, og kanskje kan vi også klare å se for oss
hvordan skole vil være 100 år frem i tid?
Vi er glade og takknemlige for
100-åringen Bjerkely skole, og vi tror
det fortsatt vil være behov for kristne
friskoler som Bjerkely, der troen på Gud er
en naturlig og viktig del av hverdagen.

or første gang er alle skolene våre lokalisert på samme
sted som kirken til eier-menigheten. Dette er en milepæl
i DELK-skolenes historie.
Den siste samlokaliseringen skjedde ved åpningen av Skauen
kirke i tilknytning til Skauen kristelige skole ved skolestart i år.
Den forrige skolen som fikk dette på plass, var Bjerkely (2017).
Granly, Moe og Ryenberget skoler har vært samlokalisert med
kirken siden oppstarten for over 100 år siden.
Med kirkerommet i nær tilknytning til skolen, åpnes rike
muligheter for å virkeliggjøre skolens formål. Bare fantasien, og
tiden vi har til rådighet, setter grenser for hvordan kirkerommet
kan brukes. Her kan det nevnes fellesandakter, skolegudstjenester, bønnevandringer, skoleprestens undervisning om
dåp og nattverd, julespill, påskespill, kristendomskvelder m.m.
Mange av elevene våre går ofte i kirken, enten i en DELKkirke eller i en annen menighet. Andre får oppleve kirkens
spesielle atmosfære for første gang på skolen. Uansett bakgrunn er det godt å kunne ta en pause i skolehverdagen og
oppleve den fred og ro som finnes i det hellige kirkerommet.
For å få dette til er skoleprestene en stor ressurs. De er
tilgjengelige for elever, ansatte og foreldre, for samarbeid
om aktiviteter, og for samtale og veiledning. Andre kristne
friskoler er «misunnelige» på DELK som har skoleprest – og
kirke – i tilknytning til skolen.
Vær gjerne med og be om velsignelse over skolenes bruk
av kirkerommene.

Foto: Kamilla Lunde
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Preste- og diakonikollegiet –
brevsaken og annet viktig

Deltakere på rådsmøtet
november 2021.

Fra og med korona-våren 2020 har prestemøtene i
DELK med jevne mellomrom blitt utvidet til preste- og
diakonkollegiet. I dette kollegiet får vi mulighet både til
byggende fellesskap og kompetansedeling. Blant annet
har vi ved flere anledninger drøftet hvordan vi møter
utfordringer knyttet til DELKs historie og «brevsaken».

«Brevsaken»
i DELK

Våren 2018 sendte DELK en
henvendelse angående oppvekst
og skolegang i DELK. I dette brevet
beklaget DELK at elever ved våre
skoler har opplevd smerte og
nederlag knyttet til skolegang og
menighet, blant annet på grunnlag
av stor vekt på utenatlæring og
streng domsforkynnelse.

Foto: Egil Helland

Det siste rådsmøte og ny organisering
12.–13. november ble DELKs siste
rådsmøte arrangert på Strand leirsted
i Sandefjord. Fredag kveld fikk vi et
sterkt møte med Karen Graaten og
hennes reise fra identitet som kristen i
lesbisk forhold til frihet med identitet i
Kristus. Dette ble etterfulgt med besøk
av leder Karin Heum og medlem Lars
Tony Fevang fra Koordineringsgruppen
ved seksuelle overgrepssaker (KSO)
som gav rådsmøtet en innføring i
deres arbeid og DELKs retningslinjer.
Rådsmøtet ble minnet på hvor viktig
det er å arbeide med forebygging
og gode, trygge rutiner. Samtidig må
tilsynsmannen og KSO varsles ved
mistanke eller tvil. Lokal KRLE Læreplan

for DELKs skoler og ressursbrosjyre for
nattverd ble godkjent.
Lørdag sto en gledelig sak på programmet. Søknad fra menighetsplanten på Jæren om opptak som menighet i DELK ble behandlet. Rådsmøtet
anbefaler overfor hovedstyret om
opptak av Jæren menighet. Ordinert
prest Stig Syvertsen, nå interim-eldste i
Jæren, ble godkjent til å forrette gudstjenester i DELK.
Liturgien for «Forbønn for kirkelige medarbeidere» ble godkjent, og
utkast til ny vigselsliturgi ble drøftet.
Innspill tas med tilbake til liturgikomiteen som kommer med et nytt forslag
til lærerådet. Valg til liturgikomiteen

Foto: Egil Helland

Nyvalgt læreråd i DELK fra 2022. Fra venstre:
Egil Helland, Fred Arve Fahre, Peter Johansen,
Boe Johannes Hermansen, Karsten Grytnes, Olaf
Engestøl, Bertil Andersson, Jan Bygstad. Gunnar
Johnstad og Eirik Thorvaldsen var ikke til stede
da bildet ble tatt.
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Karen Graaten
fortalte om sin reise
fra en identitet som
kristen i lesbisk forhold til frihet med
identitet i Kristus.

ble utsatt, og nåværende medlemmer
sitter til nytt valg i 2022. Arbeidsgruppen som har arbeidet med Israel
i forkynnelsen, en sak fra GF 2019, la
frem et gjennomarbeidet dokument.
Innspill blir tatt med, og endelig vedtak
gjøres i lærerådet i et senere møte.
Litteraturutvalgets mandat ble tatt til
orientering, og høringssvar angående
konverteringsterapi ble drøftet etter
en kort orientering.
Det var knyttet stor spenning til
valget av medlemmer til lærerådet,
som etter vedtak på GF 2021 skal
utgjøre DELKs nye læreorgan fra
1.1.2022. Lærerådet skal bestå av fire
nåværende eller tidligere eldste, fire
nåværende eller tidligere prester, samt
tilsynsmannen og visetilsynsmannen.
Følgende ble valgt til det nyopprettede
lærerådet i DELK: Egil Helland, Karsten
Grytnes, Gunnar Johnstad, Eirik Thorvaldsen, Fred Arve Fahre, Olaf Engestøl,
Jan Bygstad og Peter Johansen.
Fra 2022 så erstatter lærerådet
og samarbeidsrådet funksjonene til
rådsmøtet. Menighetene vil velge sine
representanter til samarbeidsrådet,
der det første møtet er lagt til helgen
25.–26. mars. Rådsmøtets medlemmer
takkes for det viktige arbeidet som
er gjort i rådsmøtets relativt korte
historie, fra oppstart i november 2012
til den 20. rådsmøtet i november 2021.
TEKST / TO R G E I R D ØV I K

Utrustende fellesskap

For ikke lenge siden var prestene
de eneste ansatte som arbeidet i
lokalmenigheten. I dag har noen av
våre menigheter en liten stab med
flere ansatte. Likevel kan tjenesten
som prest og diakon av og til være
ensom. Derfor er det både kjekt og
nyttig å møte hverandre til oppbyggende stabsfelleskap i kollegiet.
Fra og med mars 2020 er det ikke
lenger alltid bare prester som samles
til disse møtene. Også diakonene
er med ved noen av samlingene, og
dette er en stor glede og berikelse.
Med erfaringen fra de siste årene har
vi også lært oss å bruke digitale verktøy enda bedre. Dette gir mulighet
for å gjennomføre noen møter via
nett, noe som er en stor fordel når de
geografiske avstandene mellom oss
etter hvert er blitt ganske stor.
Preste- og diakonmøtet har ingen
formell rolle i DELK og kan derfor
ikke fatte formelle vedtak. Som
stabsfellesskap er det likevel et godt
forum for samtaler om hverdag og
tjeneste. Iblant har vi også gjester
som innleder til samtale, slik at vi kan
få nyttige impulser utenfra.
Noe av det viktigste i våre møter,
er å få tilgang til den samlede kompetanse som finnes i et slikt felleskap
av prester og diakoner. Ved å dele erfaring og stille spørsmål til hverandre
kan vi gjensidig utruste hverandre, og
kompetansen kommer flere menigheter til gode. Det siste året har vi for
eksempel tatt opp tema som veiled-

ning i ekteskap, sjelesorgsamtalen,
hvordan integrere nye i menigheten,
hva er en god dåpssamtale, og forkynnelsens pedagogikk. Et annet viktig tema som er blitt behandlet flere
ganger de siste årene, er hvordan vi
som prester/diakoner i forkynnelse,
samtaler og sjelesorg møter dem
som har opplevd store utfordringer
når det gjelder det som har blitt
omtalt som «brevsaken».

Litt mer om «brevsaken»

Det første året etter at brevet ble
sendt ut i 2018, var det stor respons
og flere oppfølgingsmøter. Etter generalforsamlingen 2019 har det vært
stille om saken her i Underveis. Vi
tror at noen er glade for det. Andre
lurer på hvorfor det ble så stille. Kanskje noen spør seg: Er DELK ferdige
med brevsaken nå og går videre? Er
det fortsatt mulig å få oppfølging?
Eller er saken glemt?
Ja, det har blitt stille om saken i
Underveis. Det betyr likevel ikke at
den er glemt, men at det arbeides
med enkeltsaker og noe oppfølging.
Elisabeth Fehn Olsen, leder av utvalget som arbeidet med brevsaken,
har blant annet skrevet artikkelen
Makt til å reise opp – DELKs oppgjør
med egen historie. Den ble publisert
i Tidsskrift for Sjelesorg 2/2021.
I preste- og diakonkollegiets møte
fredag 25. september drøftet vi
temaet om «brevsaken» igjen, nå
med utgangspunkt i denne
artikkelen. Blant annet løftet vi

fram problemstillingen om hvordan
det er for de berørte å møte DELK i
ulike sammenhenger i dag, som for
eksempel blant familie og venner
ved dåp, bryllup og begravelse.
Vårt håp er at erfaringene vi deler,
kan utruste oss til å møte og ivareta
dem som har opplevd stor smerte
gjennom sin historie i DELK.
I utvalgets rapport om brevsaken
til DELKs generalforsamling 2019,
var en av overskriftene Oppgaver
framover. Der ble det formulert noen
viktige setninger om hvordan DELK
vil legge til rette for oppfølging videre. Dette inkluderte blant annet at
tilsynsmannen også videre vil ta imot,
besvare og følge opp henvendelser,
at DELK vil gi tilbud om samtale
og sjelesorg, legge til rette for
samtalegrupper og eventuelt opphold på Modum. Håpet er at dette
skal kunne lede til større åpenhet om
de vanskelige tema i DELKs historie
knyttet til kirke, skole og familieliv.
Vi har ikke satt en sluttstrek for
dette viktige arbeidet og ønsker
fortsatt å følge opp saken. Samtalene
i preste- og diakonkollegiet er én
del av oppfølgingen. Men vi vil
fortsatt oppmuntre til henvendelser
knyttet til dette. Ta gjerne kontakt
med Elisabeth Fehn Olsen, diakon
i Ryenberget menighet, eller undertegnede, om du ønsker det. Vi
hører gjerne fra deg!
Bertil Andersson, tilsynsmann
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BOKANBEFALINGEN

Even og den levende boka 1-3
FORFATTER / BERIT SVEEN HORN
UTGIVELSESÅR / 2021
FORLAG / H E R M O N
SPRÅK / N O R S K B O K M Å L

Den store
historien for
barna

Foto: Ingrid Abrahamsen

Hva skjer i DELK Ung?

F

or ungdommer i Vestfold- og
Telemark-området er ungdomsfestivalen Get Focused et årlig
høydepunkt. Festivalen arrangeres første helga i november, og den har vokst
seg så stor at den holdes på Oslofjord
Convention Center (Brunstad). Med vårt
eget jubileumsår på trappene, kommer
minnet om den spede starten av Get
Focus tilbake. For denne storslagne
ungdomsfestivalen begynte som en
idrettsweekend i vårt eget kirkesamfunn
DELK.

gøy sammen og blir kjent på tvers av
de ulike ungdomsklubbene, i et trygt
miljø der Jesus er sentrum.
I lang tid har ungdommene i DELK
lengtet etter flere samlingspunkter i
året på tvers av menighetene. Vi
håper at gjenopprettelsen av denne
tradisjonen kan innfri denne lengselen
og bli en suksess. DELK Telemark har
allerede sagt seg villig til å arrangere
neste idrettsweekend, og slik ser det
ut til at kontinuiteten også blir sikret.

Idrettsweekend

I vår startet DELK Ung et prøveprosjekt
med å lage podkast. Hensikten var å
tilby en ekstra ressurs i en nedstengt
tid. Ungdomsrådet har likevel et ønske
om å fortsette med prosjektet. Vi håper
det kan virke samlende for miljøet ved
at vi engasjerer ungdommer på klubbene til å være med på å lage nye episoder. Hovedtråden i podkasten vil være
det kristne livet, der en kan snakke om
tro og tvil, møte med andre mennesker,
personlig kristenliv, eller noe annet
som angår det å være ung og kristen.

I opptakten til DELKs jubileumsår har vi
derfor bestemt oss for å gjenoppleve
fødselen til Get Focus gjennom å
arrangere en idrettsweekend på
Moe for alle ungdommer i DELK helga
10.–11. desember. Her vil hovedaktiviteten være volleyball-turnering, men
også andre aktiviteter som bordtennis,
brettspill og leker vil stå på agendaen.
Det hele avsluttes med ungdomsmøte
lørdag kveld. Slik håper vi å nå
målet vårt: at ungdommene har det
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DELKpodden

I et prøveprosjekt som dette dukker
det opp utfordringer. For eksempel
har mange av de involverte aldri vært
med på å lage podkast før. Likevel vil vi
etterstrebe å produsere én ny episode i
måneden. Nye episoder vil legges ut på
nettsidene våre til disse blir oppdatert
og en mulig løsning med Spotify eller
liknende medium gjør podkasten lettere
tilgjengelig.

ungdomsarbeid og for andre oppgaver i menigheten.
Ellers er vi meget glade for søndagsskolens opplegg «Sprell Levende» og for SLUSH-kursene. Vi ønsker
at menighetene gjennom disse
kursene utfordrer ungdommene sine
til å ta ansvar på søndagsskolen.

Ledertrening

Forbønn

En viktig rolle vi som menighet har, er å
utfordre unge og gi dem ledertrening.
Her har DELK Ung flere planer. For det
første ønsker vi å lage et opplegg for å
utruste unge ledere til å være med på
barneleir på Bondal. Med barneleirene
lagt til sensommeren, slik de ble i 2021,
kan ungdommene både delta på sin
egen ungdomsleir på Kvitsund og være
med som leder på Bondal-leirene.
På lengre sikt ser vi også for oss å
arrangere to ledertreningsleirer i året
på Bondal – en på høsten og en på
våren. I tillegg til leirledertrening, skal
disse ha fokus på å utruste ledere til

Vi vil oppfordre til bønn for
ungdomsarbeidet i DELK. Be for DELK
Ungs arbeid om å legge til rette for
idrettsweekend, podkast og ledertrening. Be også for samarbeid mellom
klubbene og for hver enkelt klubb,
om at ungdommene får oppleve
et varmt miljø der de kan komme
nærmere andre mennesker og nærmere Gud. Tenårene er en av de mest
formende fasene i livet, og retningen
for resten av livet legges ofte her. La
oss derfor stå sammen i forbønn for
ungdomsarbeidet, som er noe av det
viktigste menighetene gjør.

Hvordan kan man gjøre Bibelen
relevant for 8–12-åringer i dag?
Jo, man leser bokserien Even og
den levende boka sammen med dem! Det er en engasjerende
gjennomgang av Guds store frelseshistorie, skrevet med
et lett språk som treffer målgruppen.
Bøkene handler om Even som er en fotballspillende gutt i
femte klasse. En dag oppdager at han at morens Bibel virkelig
er en levende bok; den setter seg plutselig opp og snakker med
ham! Bibelen forteller og viser Even hvordan alt
begynte, og tar ham med i Guds store plan:
å gjenforene menneskene med Gud
gjennom Jesus. Men er Even egentlig
kristen? Og hva skal han svare når
klassen spør?
Bøkene om Even er tydelige i
forkynnelsen og rommer både tvil,
vanskelige følelser og utfordrende
spørsmål som dukker opp underveis.
Bøkene skal spesielt berømmes for at
de forteller Den Store Historien nært og
Berit Sveen Horn
aktuelt for barna. Bibelhistoriene
(f. 1975) er gift og har
tre ungdommer på 15, 17
er skrevet i kronologisk rekkefølge, og
og 19 år. Hun vokste opp
det er en god struktur mot redningspå Nesodden og Birkeland,
mannen Jesus.
men bor nå i Våle i Tønsberg
Even og den levende boka er en
kommune. Til daglig jobber
bokserie som er lettlest, og mange
hun som lærer på Bjerkely
skole, som er en av DELK sine
barn i aldersgruppen kan fint klare å
fem skoler. Ellers liker hun å
lese disse selv, men de egner seg også
skrive bøker, tekster og sanger,
godt som høytlesingsbøker i hjem,
og hun synger og spiller gitar.
menighet og skole.
Berit elsker å formidle
Dersom du har barn, barnebarn,
Guds ord til barn på
ulike måter.
nieser, nevøer eller andre barn i aldersgruppen 8–12, så er disse bøkene en
Mer info på
solid og flott julegave!
Facebooksiden:
Forfatter Berit Sveen Horn.
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Finn fem feil

SIDE
Inne i rutenettet er det gjemt 10 blomsternavn. De står fra venstre mot
høyre, og nedover. Finner du alle?
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Vismennene knelte
for Jesus, og ga
ham gull, røkelse og myrra. De to bildene er
nesten like. Finner du de fem feilene på bildet
under? (Tegning: Claudia Chiaravalotti)

K N A
L
F
E
L U E
Vismennene
knelte
B
L
Å V E
I
S
E
L N
for Jesus,
og
ga
E O L Ø R O T
F
I
F
myrra.
er
S
K ADe
L
Å
Lto
E R bildene
P R
T K O T
S
E H O A på
Y
de fem
feilene
bildet
H E R E V L O S N D
a Chiaravalotti)
I
R H V
I
T V E
I
S

IDE

I

Fargelegg!

Da Jesus var født, kom tre vise menn fra Østen for å hylle ham.
(Tegning: Claudia Chiaravalotti)

Gi barnebladet
BARNAS til et barn
du er glad i!

Disse oppgavene er henta fra bladet.
Bestill abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00.
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Supersetning

For Gud ga oss ikke en ånd som
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir
kraft, kjærlighet og visdom.
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Søk først Guds rike
og hans
rettferdighet, så
skal dere få alt

Nå er det snart jul.
Har du allerede laget litt julepynt?
Eller kanskje du har laget en julegave
du vil gi til mamma eller pappa?

Vi vil gjerne pynte og ordne så fint vi kan til jul. For vi
skal jo feire Jesu fødselsdag!

elsker hver eneste en av oss, uansett hvor vi bor
eller hva slags hudfarge vi har.

Vi kan pynte på mange måter for å få det fint. Noe
av pynten vi bruker, kan hjelpe oss til å forstå mer
om det som skjedde i julen. Julekuler, for eksempel.
Har du sett dem? De kan være røde eller sølvfargede.
Noen ser til og med ut til å være av gull.

Og Gud elsker oss, uansett hvordan vi er. Gud elsker tyven. Gud elsker den sure og sinte. Gud elsker
morderne. Og han elsker de ulydige. Gud elsker oss
faktisk, alle sammen, uansett hva vi har gjort!

Slike kuler kan minne oss om hvorfor Jesus ble født.
Kulene er runde, akkurat slik som verden. Jorda vi bor
på, er som en kjempestor, rund kule. Har du sett en
globus? Den viser oss hvordan jorda ser ut: rund og
fin, akkurat som en kule.
I Bibelen står det et fint vers: For så høyt har Gud
elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne …
Joh 3,16. Gud elsker alle mennesker i hele verden.
Guds kjærlighet strekker seg til mennesker i Afrika,
i Kina, i Irak, i Sør-Amerika – og i Norge. Ja, Gud
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Barn liker å bli lest for. Er du bestemor, bestefar,
onkel, tante, nabo, lærer, storebror, far eller mor?
Kanskje det er du som skal lese?

Hva betyr julekulene?
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Finn 10 blomsternavn!

Vismennene knelte
for Jesus, og ga
rra. De to bildene er
fem feilene på bildet
Chiaravalotti)

Vismennene knelte
for Jesus, og ga
rra. De to bildene er
fem feilene på bildet
Chiaravalotti)

Les for barna

2021
det andre i tillegg.

Fordi Gud elsker verden, ble det jul. Jesus ble født den
første julenatten fordi Gud ønsker å frelse oss. Han
ønsker å være sammen med oss alle. Budskapet om
at Jesus ble født, er for alle på hele den store, runde
jordkloden.
Og hvis du ser at det henger en blank, stor kule på
juletreet hjemme, kan du gå bort til kula og se om
du kan se deg selv. For den blanke julekula er som et
speil. Når du ser deg selv i det speilet, kan du tenke:
Gud elsker hele verden. Og han elsker meg. Akkurat
JEG er elsket av Gud!
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SLEKTERS GANG
Døpte
Aksel Klubben, Tønsberg
Kevin Andres Auke, Tønsberg
Ava Angelica Kleppan, Skalleberg
Joakim Vigmund Mosleth, Oslo
Leah Herwig Næss, Oslo
Mathilde Fossum, Skien
Jenny Slaathaug Aambø, Skien
Seline Helena Gusland, Alta
Tobias Skåra, Kristiansand
Fredrik Engestøl, Hå

DELKS MENIGHETER, KIRKER, SKOLER, KONTAKTPERSONER OG BESØKSADRESSER
Født

Døpt

Menighet

27.10.20
25.08.05
04.11.06
20.09.90
25.09.21
08.08.21
22.05.21
21.08.21
31.08.21
02.10.21

05.09.21
05.09.21
13.09.21
19.09.21
25.09.21
26.09.21
17.10.21
17.10.21
24.10.21
07.11.21

Granly
Granly
Granly
Ryenberget
Bjerkely
Telemark menighet
Telemark menighet
DELK Nord
Kristiansand
Dalane/Jæren

Døde

Født

Død

Menighet

Ragnhild Elisabeth Solvang, Ulefoss
Arne Johan Bakke, Tolvsrød
Tore Næss, Fredrikstad
Astrid Grue, Stathelle
Rakel Fosse, Porsgrunn

1947
1941
1934
1950
1925

01.01.20
21.09.21
19.10.21
01.11.21
07.11.21

Telemark
Granly
Østfold
Telemark
Telemark			

DELKs hovedkontor

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.

Andre innmeldte: 5

Antall utmeldte: 9
Vigde
Kristine Mørken og Håvard Inseth Nesheim, giftet seg i Skotfoss kirke
Camilla Namsvatn Haukland, Bergen og Einar Wiig Nilssen, Bergen, giftet seg i Varhaug kirke
Elsebeth Højgaard, København og Jan Bygstad, Øygarden, giftet seg i Kingos Kirke, København

21.08.21
09.10.21
23.10.21

Kort fra hovedstyret (HS) 31. august og 26. oktober
Program, saksliste og forberedelse til GF 2021
I møtet i august ble årsrapporten for hele
kirkesamfunnet gjennomgått, halvårsregnskap
for DELK presentert, og det ble orientert om
nye krav ifm. søknad om statstilskudd. Dette
vil påvirke hvordan lokalmenigheter rapporterer
inn til hovedkontoret.
I møtet i oktober ble regnskapet per
tredje kvartal gjennomgått, og foreløpig
prognose viser at det styres mot et underskudd
på ca. 750 000 kr. Budsjettert bruk av egenkapitalen for misjon, samt mindre gaveinntekter enn
budsjettert er hovedårsaken til underskuddet.
Sankthansstevnet 2022 er lagt til Gjennestad
i Stokke, 24.–26. juni og vil være en viktig
brikke i DELKs 150 års feiring i 2022.
Mandat for det nyopprettede litteraturutvalget og arbeidsbeskrivelse for leder
DELK Ung godkjent.
Oppfølging etter GF 2021 og planlegging av
hvordan sakene skal følges opp videre.
Valg til det nyopprettede lærerådet (LR) ble
drøftet, og det ble gitt fullmakt til valgkomiteen
for LR å utforme en prosedyre for dette valget.
Valg til samarbeidsrådet må gjennomføres
innen februar 2022.
Mikael Bruun ble ansatt som prest i
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Kristiansand menighet i inntil
35 % stilling og samtidig ansatt
som vikarprest i Bergen menighet
i inntil 50 % stilling.
Hovedstyret hadde også
viktige orienteringssaker om nettsideprosjektet, jubileumsfeiringen
og historiebokprosjektet. Boken

ser nå til å få utsatt publisering til
høsten 2022, men vil bli presentert
på Sankthansstevnet i juni.
I oktober ble Odd Gjerpe valgt som
HS representant i personalkomiteen,
Haldis Sylte ble valgt som medlem i
tilsettingsutvalget, og Brit Hvalvik
ble valgt som varamedlem.

Gaver med skattefradrag via Vipps

Vipps med skattefradrag ble raskt
populært! Via Vipps #574554 – DELKs
skattefradragsordning kommer gavene dit
de er ment, om det er til prestetjenesten,
misjon, DELK Ung eller til lokale formål.
Formål velges i Vipps-appen.

Info om gaver til DELK

Gaver til DELKs arbeid kan gis med eller
uten skattefradrag. Skattefradragsordningen
gjelder nå ved tre betalingsmåter: enten ved
å registrere avtalegiro, ved å bruke KID-nr
(kontakt DELKs kontor) eller Vipps for
skattefradrag #574554 og underkategorier.
Bankkontonr. for gaver til DELK:
Med skattefradrag: 3000 24 91210
Uten skattefradrag: 2420 22 11085

Gaver uten
skattefradrag
kan gis direkte:
Bergen menighet: 3000 23 00512
Bjerkely menighet: 3000 37 53553
Dalane menighet, 3270 67 09796
Granly menighet: 2400 23 80478
Horten menighet: 2801 46 83994
Kristiansand menighet: 3000 33 98095
Moe menighet: 3000 24 20259
Nore menighet: 2351 72 09147
Ryenberget menighet: 6011 05 64719
Sotra menighet: 3470 66 20984
Telemark menighet: 2801 31 96763
Østfold menighet: 3000 26 70832
DELK Nord menighet: 4750 73 13201

Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal
Telefon: 33 35 93 50
www.delk.no
E-post: delk@delk.no
Tilsynsmann Bertil Andersson
Telefon: 45 48 22 30
E-post: bertil.andersson@delk.no

Menigheter, kirker,
prester og eldste

Bergen, DELK-kirken
Rosenberggaten 1, 5015 Bergen
E-post: bergen@delk.no
Jan Bygstad, prest
Telefon: 93 26 46 42
E-post: jan.bygstad@delk.no
Jon Tore Lie, eldste
Sotra, Håkonsund kirke
Håkonsund, 5379 Steinsland
E-post: sotra.menighet@delk.no
Jan Bygstad, prest
Telefon: 93 26 46 42
E-post: jan.bygstad@delk.no
Vidar Klepsvik, eldste
Undrumsdal, Bjerkely kirke		
Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal
Morten Askjer, prest
Telefon: 91 73 72 07
E-post: morten.askjer@delk.no
Ole Døvik, eldste
Harald Lie, eldste
Odd Gjerpe, eldste
Dalane, Bedehuset i Egersund
Johan Feyersgate 5, 4370 Egersund
Olaf Engestøl, prest
Telefon: 90 20 41 38
E-post: olaf.engestoel@delk.no
Per Emanuel Valand, eldste
Jostein Vik, eldste
Horten, Langgata kirke
Langgata 50, 3187 Horten
E-post: horten.menighet@delk.no
Erling Rantrud, prest
Telefon: 91 64 20 47
E-post: erling.rantrud@delk.no
John L. Ludvigsen, kontaktperson

Skal du flytte?
Husk å melde
adresseendring
til Underveis

Kristiansand menighet
Gyldenløves gate 54, 4614 Kristiansand
Dag Myhre, eldste
Mikael Bruun, prest fra 01.01.22
Telefon: 40 60 99 41
E-post: mikael.bruun@delk.no
Nore, Fredheim kirke
Sporan, 3630 Rødberg
Morten Askjer, prest
Telefon: 91 73 72 07
E-post: morten.askjer@delk.no
Bjørn Lauritzen, eldste
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: 90 62 80 73
E-post: khe@delk.no
Elisabeth Fehn Olsen, diakon
Egil Helland, eldste
Fred Søndby, eldste
Sandefjord, Moe kirke
Moveien 78, 3221 Sandefjord
E-post: Moe.menighet@delk.no
Erling Rantrud, prest
Telefon: 91 64 20 47
E-post: erling.rantrud@delk.no
DELK Nord
Saga Skihus, Kildalveien 69, 9154 Storslett
Henning A. Alsaker, prest
Telefon: 41 14 82 15
E-post: henning.alsaker@delk.no
Jens Blomli, eldste
Johan Larsen, eldste
Skien, Skauen kirke
Skauenvegen 17B, 3746 Skien
E-post: telemark.menighet@delk.no
Fred Arve Fahre, prest
Telefon: 41 47 42 18
E-post: fred.arve.fahre@delk.no
Fredrik Minnesjord, eldste
Atle Minnesjord, eldste
Karsten Grytnes, eldste
Tønsberg, Granly kirke
Klippeveien 1, 3122 Tønsberg
E-post: granly.menighet@delk.no
Peter Johansen, prest
Telefon: 95 96 26 54
E-post: peter.johansen@delk.no
Tore Slettvik, eldste
Kjetil Gilje, eldste
Arvid Ludvigsen, eldste
Rina Husby, diakon

Østfold, Missingmyra bedehus
Missingmyrveien 6, 1640 Råde
E-post: ostfold.menighet@delk.no
Boe Johannes Hermansen, prest
Telefon: 99 61 28 22
E-post: boe.johannes.hermansen@delk.no
Olav I. Markussen, eldste
Karstein Sletteng, eldste

Kontaktpersoner
menighetsplanter:

Jæren: Olaf Engestøl
Telefon: 90 20 41 38
E-post: olaf.engestol@delk.no
Stig Syvertsen, interim-eldste
Hardanger: Per Olav Sæleset
Telefon: 95 06 29 76
E-post: pe-saele@online.no

Grunnskoler

Oslo: Ryenberget skole,
Enebakkvn 152, 0680 Oslo
Telefon: 23 21 01 61
E-post: post@ryenbergetskole.no
Undrumsdal: 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
Postboks 70, 3109 Tønsberg
Telefon: 33 00 31 10
E-post: post@granlyskole.no

DELKs utsendinger

Ektepar med barn som er kristent
fagpersonell i Nord-Afrika.
Utsending til Sentral-Asia
E-post til utsendingene sendes
via andreas.johansson@delk.no

Torunn og Arild Minnesjord
Etiopia via NLM.
E-post: tminnesjord@nlm.no
Solveig og Øyvind Barlaup
Japan via NLM.
E-post: obarlaup@gmail.com

Følg med på www.delk.no og DELKs Facebook-sider
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Advent

Du kom en natt til fjerne egn,
og gjetergutter fikk et tegn:
Han ligger i en krybbe!
– Amen, ja kom, Herre Jesus! –

Du kom en dag og kalte meg
og bød meg stille følge deg
den smale vei til livet.
– Amen, ja kom, Herre Jesus! –

Du kom en dag på eselrygg,
saktmodig, fattig, vennlig, trygg
inn i hovedstadens porter!
– Amen, ja kom, Herre Jesus! –

Du kommer snart til basunrøst
og bringer dine evig trøst.
Vi gleder oss og lengter:
– Amen, ja kom, Herre Jesus! –

Du kom en dag fra graven ut,
med seier og med fredens bud
til alle dine venner.
– Amen, ja kom, Herre Jesus! –

Fra boken Han vekker mitt øre, av Egil Sjaastad. Lunde forlag

