«Norge er et kristent land, et land gjennomsyret
av kristne verdier, kulturarv og tro»
Y Bjørn Bore kommenterer, side 2–3
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Y Levi Henriksen reiser alltid hjem til jul. Y Ingrid Brækken Melve velger seg en
salme fra 1100-tallet. Y Per Arne Dahl tror adventstiden kan lære oss om å vise sårbarhet og om modenhet til å ta den imot. Y Marte Wang vil tenne et lys for jordkloden.
Y Einar Aarvig velger fire filmklassikere. Y Olav Egil Aune forteller om sin tro.
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Ny strategi
for misjon
blant jøder
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Den Norske Israel
misjon presenterer
en detaljert strategi
for misjon blant ultra
ordodokse jøder for
sine medlemmer
Y side 8–9
Foto: Erlend Berge

‘Hovedpersonen
i livet mitt
er borte’
Karen Marie Berg ble
enke da mannen dro ut
på joggetur.
Y side 18–21

Biskop emeritus G
 unnar
Stålsett er siktet for å ha
ansatt en papirløs. Nå
forbereder han seg på
mulige 45 dager i fengsel.

SKJØR STILLHET
Y side 6

Jostein Ørum
Skjør stillhet
Hvordan kan man finne den gode stillheten, den som får
oss til å se klarere og bli mer oppmerksom på det som er
viktigere enn alt? Jostein Ørum gjør en reise til tolv steder
med et ønske om å vinne tilbake den tapte stillheten.
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2 Synspunkt

partipolitisk fri og uavhengig
kristen dagsavis
grunnlagt 1945

DNB i ny tillitskrise
Flere lekkasjer de siste årene har avdekket
hvordan respekterte banker både er sentraler aktør
og blir misbrukt i den internasjonale og komplekse skatteparadis-økonomien. Nok engang står den
norske, delvis statseide storbanken DNB med begge
føttene solid plantet i en bankskandale.
Den strekker seg fra Namibia til Island, via
tjenestemenn og postkasseselskaper i det som er
en klassisk kjede av hemmelighold. Slik disse kjedene
fungerer, er de godt egnet til å skjule verdier – e nten
for å unndra skatt eller skjule kriminell aktivitet.
I jakten på fiskekvoter skal Islands største fiskeriselskap, Samherji, ha brukt DNB for å sluse minst
640 millioner kroner via et postkasseselskap til en
tjenestemann med selskap i Dubai. DNB-sjef Kjerstin
Braathen utelukker ikke at banken er blitt misbrukt
og banken må regne med granskinger.
Skatteparadisenes viktigste aktiva er hemmelighold og bankene er tro mot sine sekretessebestemmelser. Men banken er til enhver tid forpliktet
til å vite hvem som er reell eier av en konto. Mye tyder på at DNB har brukt for mange måneder fra de
ble advart om kontoenes eiere, til de stengte dem.

U

DNB opplyser at
Nok engang
de bruker store resstår den norsurser på å forhindre
at bankkontoene blir ske, delvis statseibrukt av kriminelle. de storbanken DNB
Bankene bidrar selv med begge føttene
til å avdekke krimisolid plantet i en
nell aktivitet, men
mye tyder på at de bankskandale.
ikke jobber grundig
nok. Spørsmålet er også om bankene og deres eiere
tar problematikken nok på alvor.
Da Panama Papers i 2016 avslørte at DNB og
Nordea tilrettela for at nordmenn kunne skjule verdier i skatteparadis via advokatselskapet Mossack
Fonseca i Panama, sa daværende banksjef Rune
Bjerke at ingen i DNBs ledelse kjente til praksisen.
I ettertid har Bjerke omtalt Panama Papers som en
«mediekrise» – det var altså ikke en tillitskrise, en
etisk krise eller en ledelseskrise i Bjerkes øyne. Det
fremstår som en underlig analyse.
Det vil bli interessant å høre den nye lederen, Kjerstin Braathens, definisjon av denne krisen. Elementene er de samme: Hemmelighold, kriminelle som
utnytter systemene, ukjente eiere og en passiv bank.
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Han kommer ikk
Politikere som vifter med kors og flagg i den ene neven
og hytter den andre mot det fremmede vil neppe bli et
problem i Norge.
KOMMENTAR
Bjørn Kristoffer
Bore
bjorn.kristoffer.bore@
vl.no

D

et er mye pent å si om
norske frihetskampen
i 1814. Men etter å ha
vedtatt at Norge er et
helt og udelelig Kongerike kommer Eidsvollsfedrene i paragraf 2
til det de mente var nest viktigst.
«Jesuiter og Munkeordener maae
ikke taales. Jøder ere fremdeles
udelukkede fra Adgang til Riget».
Jødeparagrafen viser hvor
sterkt det røde, hvite og blå jerntriangelet mellom nasjon, etnisitet og religion har vært i Norge.
Paragrafen ble heldigvis opphevet få tiår seinere, men jesuittforbudet ble stående til 1956, da
det mot 31 stemmer ble opphevet
i Stortinget. Arven fra paragraf 2
har levd helt inn i moderne tid.

Tvangssterilisering av tatere er
ett eksempel, og det jeg vil kalle
et forsøk på kulturelt folkemord
på samene har pågått i levetiden
til mange av Vårt Lands lesere. Så
hvor er vi i dag? Hvordan er koblingen mellom nasjon, etnisitet
og religion i Norge i dag?
Koblingen er fortsatt sterk.
Et land der den nasjonale kirken har 3,1 millioner medlemmer, og en halv million går til
gudstjeneste hver måned, er ikke
avkristnet. I fest og krisetider er
det her nasjonen samles. Selv om
mange ikke tror like inderlig som
vi kristne gjerne skulle ønsket, så
er Norge et kristent land, et land
gjennomsyret av kristne verdier, kulturarv og tro. Det vil det
fortsette å være i all overskuelig fremtid.
I flere europeiske land ser vi nå
politikere som vifter med kors og
flagg i den ene neven, mens de
hytter mot det fremmede med

den andre. I Norge har dette vært
mindre markant, og mindre vellykket. Den fremste eksponenten
for en mer polarisert politikk i
denne retningen i Norge, er Sylvi
Listhaug, selv om hennes kobling mellom nasjon og religion er
langt mer dempet enn hos hennes internasjonale motstykker.
Rett før Sylvi Listhaug kom inn
på den nasjonale, politiske scenen hadde Frp et markant fall,
de gikk fra å være på 20-tallet
på målingene til å bli et parti på
15-tallet.
Hennes retorikk har ikke velsignet partiet med en ny opptur,
i beste fall har den bremset partiets fall. Et parti som i samme
åndedrag tar til orde for å fjerne
statlig trosstøtte, og sier at det
er globaliseringen som truer
kristneverdier, har et forklaringsproblem.
Folk flest. Det partiet som
seiler opp som partiet for «folk
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Jeg er faktisk svært
lite bekymret for en
eventuell framvekst
av en nasjonalistisk
orientert kristen
bevegelse i Norge.

Store høvding
skviser litt hardere
Vestleg politikk garanterar marknadskreftene innpass, med
mål om å auke velstand og sikre fred. Står ein i fare for å gjere
marknaden om til religion?
Livssyn
Hallvard N.
Jørgensen
Lektor og teolog

E
KRISTENNASJONALIST:

Italias tidligere visestatsminister Matteo Salvini med en
rosenkrans i hånda mens han
taler til en samling nasjonalistiske europeiske partiledere i
Milano i mai i år.




Foto: Luca Bruno/AP Photo/
NTB scanpix

e til Norge
flest» i Norge, Senterpartiet, styrer faktisk aktivt unna polariserende retorikk mot muslimer
og innvandring. De fokuserer på
jordnære og tradisjonelle norske verdier, og gjør suksess med
det.
I den grad den nasjonalistisk orienterte kristendommen
finner et nedslagsfelt i Norge så
er blant høyreorienterte kulturkristne. Lett tabloid oppsummert, de går i kirka på julaften
og t ilbringer resten av årets 51
søndager i kommentarfeltet, der
de bekymrer seg for kristne og
norske verdier. De gjør kristendom til identitet heller enn tro.
Nestekjærlighet i sentrum.
Den mest samlende figuren i det
polariserte kirkelandskapet vi
har i Norge i dag er Arne Viste.
Han gir papirløse flyktninger arbeid, og melder seg for politiet.
Her bryter jeg loven, og kan ikke
annet, er hans budskap.
Nå trues han med millioner i
inndragning, og ett år i fengsel.
Jeg finner ikke noe sannere og
mer dekkende bilde på hvordan
kristenheten i Norge setter nestekjærligheten og ikke nasjonen,
i sentrum, enn Arne Viste.
Det er mange ting å bekymre

seg for i dag, men jeg er faktisk
svært lite bekymret for en eventuell framvekst av en nasjonalistisk orientert kristen bevegelse i
Norge. Den vil i så tilfelle ha sitt
hjem utenfor kirken.
Positiv nasjonalisme. Det
skyldes ikke bare norsk kristenhet, det skyldes også norsk nasjonalisme. Skampletter til tross,
vår moderne nasjonalfølelse er
tett knyttet til en kulturell oppvåking og frigjøring, og ikke til
et tidligere militær storhetstid.
Den er koblet til en liberal og sosial tradisjon, og til folkestyre og
frihetskamp.
Det er Henrik Wergeland og
ikke Harald Hardråde vi tenker
på 17. mai. Hans Nielsen Hauge
og hans kamp for den lille manns
rett har betydd mer for Norge enn
noen general.
Hvorfor sier vi alltid nasjonalisme som om det er et stygt ord?
Det er bedre å bo i politiske enheter der man har greid å skape
en felles identitet, med tilhørighet og tillit, enn i land der dette
mangler helt.
Folk trenger felleskap som går
på tvers av sosiale og politiske
skillelinjer, utfordringen er hva
vi dekker behovet med.

it tankeeksperiment. Sett at all
masseprodusert elektronikk vart
borte frå samfunnet. Ingen smarttelefonar, ingen streamingtenester, ingen spel og underhaldning. Set vidare at det i samfunnet vart iverksett «shoppingfri». Alle butikkar og kjøpesenter vart
stengte, utanom dei butikkane som selte
det mest nødvendige av matvarer, klede,
utstyr o. l. Desse kunne ha ope, sei, éin
dag i veka. Korleis ville livet og samfunnet no vore å leve i? Eller spurt annleis:
Ville ei slik utvikling på sikt representert
ei betring eller ei forverring av livskvalitet
og livsmeining?
Politikken støtter opp. Marknadskreftene ville nok seie: «Det vil naturlegvis
vere ei forverring! Di meir utval av varer
og tenester; di meir nyting og forbruk; di
meir effektivitet og informasjonstilgang:
Di betre er livet. Dette er vel opplagt!»
Det som imidlertid også har vorte særleg tankevekkande for meg, er at rådande politisk ideologi faktisk også i mykje
vil støtte opp under ein slik marknadsorientert tenkemåte. Dette var noko eg
vart klar over då eg studerte historie. Eg
såg at venstre- og høgresida i politikken i
moderne tid har tenkt ulikt om visse ting.
Til dømes har dei vore usamde om graden
av statleg regulering av marknaden, eller
om korleis rikdom skal fordelast i folket.
Det dei likevel båe har vore samde om,
er å støtte opp under marknad, industrialisering, produksjon, handel, økonomisk
vekst. Målet har då, forståeleg nok, vore å
auke økonomisk velstand og statleg velferd. Og denne orienteringa har faktisk
berre vorte forsterka fram til i dag.
«Mammon» som religion. Det er lett
å sympatisere med det tverrpolitiske
historiske arbeidet imot fattigdom, arbeidsløyse og ufred. Men dagens globale,
moderne forbrukssamfunn drivast faktisk også for ein stor del av ganske andre
mål og prioriteringar. Nokre sosiologar
vil jamvel hevde at marknadskreftene
tek over stadig meir av «livsverda» vår,
og i praksis blir ein slags religion, ei tilbeding av «mammon». (Jf. sosiologar som
Jürgen Habermas og Eugene McCarraher).
At denne «grenselause» marknadskulturen ikkje er god for kloden, blir meir
og meir klart. Men er den då bra for oss
menneske, slik marknaden sjølv hevdar?
Her er det ikkje alltid så lett å sjå klart, i
dagens samfunn.
Meditasjon. I overskrifta refererer eg
til den kjente «nasjonalhiten» «Splitter pine», av bandet DumDum Boys. Dei

peikar på stresset i eit moderne profittorientert samfunn. Og det er eit godt poeng
som ein også finn i kyrkja sine tradisjonar. Både Jesus, ørkenfedre, kloster og
retreat-rørsler har vektlagt det å «trekke
oss unna til ein aude stad for å kvile oss
litt.» (Markus 6). I meditasjonen ryddar ein
vekk alt støyande og unødvendig, og kjem
i kontakt med seg sjølv og med røyndomen. Så kan ein søke å få eit klart indre og
ytre blikk, og sjå samfunnet utanfrå. Slik
skulle dessutan også kyrkja og gudstenesta i dag vere, meiner eg. Altså ein stad
der ein kan finne rom for det djupe, og få
både trøyst og inspirasjon og rettleiing til
kvardagslivet i kulturen.
Smertefullt tomrom. Det er vel også det
tankeeksperimentet ovanfor skildrar: Eit
meditativt avbrot. Men om slike avbrot er
sunne, så er dei ikkje nødvendigvis enkle.
Sjølv trur eg at tankeeksperimentet, om
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Marknadskreftene tek
over stadig meir av
«livsverda» vår, og i
praksis blir ein slags religion,
ei tilbeding av «mammon».

det faktisk vart gjennomført, ville vise at
forbruk og marknad i dag til dels fungerer
som ein slags rus som dekker over eit stort
og smertefullt tomrom og kaos i kulturen.
Og det springande punktet er kva som i
staden skulle fylle dette tomrommet. Her
kan neppe marknaden i dag by oss mykje
visdom, og politikarane i dag treng også
støtte og rådgjeving.
Men også kyrkja, for sin del, treng visdom, for å unngå å gjere dei same feil som
tidlegare har vorte gjort. Det er grunn
her, igjen, til å minne om Pave Frans sin
håpsvisjon «Laudato Si». Her peikar han,
på felleskyrkjeleg og felleskulturelt vis,
både på kva feilsteg kulturen har teke,
kva tradisjonar som kan hjelpe oss vidare, og kva arbeidsmetodar som kan vere
gagnlege. Ikkje minst understrekar han
at «den moderne krisa» er omfattande
og universell, noko som medfører at alle
«med god vilje» treng å finne saman i dialog og samarbeid, for ein god veg vidare.

livssyn:

Fredager skriver Hallvard N. Jørgensen,
Geir Hellemo, Magne Nylenna, Aud Irene
Svartvasmo og Heidi Terese Vangen om
tro og livssyn.
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4 Nyheter

Muslimsk nei til forbud
MUSLIMHAT: Muslimske politikere ser ikke behov for lovendringer etter at Stopp Islamiserin-

gen av Norge brant Koranen. – Vi har viktigere utfordringer enn det, sier SVs Marian Hussein.
vårt land
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Andreas W. H. Lindvåg
andreas.lindvag@vl.no

Muslimske politikere på Stortinget ønsker verken å forby brenning av hellige bøker eller å
endre straffelovens bestemmelse
om hatefulle ytringer mot religion. Det viser en rundspørring
Vårt Land har gjort etter at lederen av Stopp Islamiseringen av
Norge (SIAN) satt fyr på Koranen
under en demonstrasjon i Kristiansand 16. november. Det førte til at Lars Thorsen ble angrepet av motdemonstranter, ifølge
Fædrelandsvennen. Politiet grep
inn og slukket ilden.

Foto: Jan Langhaug

Koranbrenning: – Ikke la dere provosere, sa muslimske ledere da de og politiet møtte
muslimer som er opprørte over koranbrenningen i Kristiansand.
Per Åsmund reymert
pera.reymert@vl.no

Unge muslimer er sinte over
at deres hellige skrift ble
brent på markeringen som
Stopp islamiseringen av Norge
(SIAN) hadde i Kristiansand 16.
november.
– Mange ungdommer er sinte
fordi de mener de ikke har gjort
seg fortjent til å bli provosert på
denne måten. Mange føler de
ikke klarer å få en tilhørighet
fordi de ofte blir minnet på at
Norge ikke er landet deres, sier
en av de unge mennene Vårt
Land har snakket med etter
et møte tirsdag kveld i Islamic
Cultural Centre (ICC) i Oslo der
koranbrenningen var tema.
De ønsker a l le å være
anonyme. Hovedarrangøren
Muslimsk Dialognettverk (MDN)
har skrevet på møteinvitasjonen
at de ønsket dialog om hvordan
unge muslimer skal forholde seg
til brenning av Koranen.

Møte oM koranBrenningen
Y Tirsdag inviterte Muslimsk
Dialognettverk til møte
om koranbrenningen i
Kristiansand 16. november.
Y På møtet deltok
muslimske ledere og politiet.
Y Møteprogrammet ble
utformet av Centre Rehma,
Albansk Islamsk Kultursenter, Det Islamske Fellesskap
Bosnia og Herzegovina, Det
Islamske Forbundet (Rabita),
Islamic Cultural Centre
Norway (ICC), og Muslimsk
Dialognettverk.

på møtet som er annonsert på
Facebook. De sterke følelsene
mennene uttrykker handler om
mer enn selve koranbrenningen
der Sian-leder Lars Thorsen ble
angrepet av en ung mann, og
politiet måtte bryte inn.
– Man må se på helhetsbilde og
konteksten dette skjer i. Det har
nylig vært et terrorangrep mot
en moské. Hatkriminaliteten mot
muslimer øker. Dette er ikke noe
mindre enn en forlengelse av det,
sier en av de unge muslimene som
ønsker å være anonyme.
– Har unge muslimer forståelse for at bokbrenning er tillatt
i Norge?
– Folk forstår ikke hva det betyr
for muslimer å se Koranen bli
brent. Hadde en Harry Potter-bok
blitt brent, så hadde ikke spilt
noen rolle for meg. Men når det
er en bok som kommer fra ham
vi tror har skapt hele verden, så
blir det noe helt annet, forklarer
en av de andre fremmøtte.

tøyle sinnet sitt. Det gjelder særlig unge mennesker, sier Basim
Ghozlan, styremedlem i Det
Islamske Forbund.
Ghozlan var en av de muslimske
lederne som ledet diskusjonen
med de unge muslimene som
hadde møtt opp.
Beskytte Koranen. En etter
en holdt de muslimske lederne
sine åpningsinnlegg. Én rød tråd
handlet om hvorfor muslimer
ikke skal føle at man skal
beskytte Koranen neste gang
en koranbrenning skjer.
Imam Faruk Terzic i Det
Islamske Felleskap BosniaHezegovina begrunnet det slik:
«Allah er eieren av Koranen,
det er hans ord. Og den sier at
han skal beskytte Koranen. Det
er ikke din jobb som muslim å
gjøre dette».

muslimer til å snakke med folkevalgte hvis de ønsket å innføre et
forbud mot brenning av Koranen.
Han benyttet også anledningen
til å presisere politiets rolle som
håndhevere av loven, ikke lovgivere.
Etter møtet var ferdig sa
Arshad Jamil, prosjektansvarlig
i MDN, til Vårt Land at Einarsens
poeng om å snakke med politikere, ble tatt opp av flere i salen.
– Et spørsmål som kom opp
et par ganger i dag var «bør vi
jobbe mot en lovendring?» Slik
lovverket er i dag, blir det ofte
et tolkningsspørsmål av paragraf 185. Det blir spennende å
se hvordan denne saken utvikler
seg. Det kommer til å komme en
anmeldelse i kontekst av at Sians
koranbrenning blir sett på som
en hatefull ytring og en hathandling, sier Jamil.

Leverer anmeldelse. På møtet
tirsdag var også politioverbetjent
og mangfoldskontakt Roy Cato
Einarsen for å holde et innlegg
og lytte til forsamlingen.
I sitt innlegg tok han tak i
frustrasjonene. Han oppfordret

Anonym muslim

Y Vårt Land i går
– Ikke la dere provosere, sa muslimske ledere da de og politiet
U møtte
muslimer som er opprørte over koranbrenningen i Kristiansand.
Oppleves som hatkrim.
Vårt Land får ikke være med

Y Møte ble holdt på Islamic
Cultural Centre (ICC) i Oslo.

Y Lovparagraf 185 slår fast
at man kan straffes hvis man
«forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en
diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes
også bruk av symboler».
Y Den norske blasfemiparagrafen ble fjernet fra
straffeloven i mai 2015.

Tøyle sinnet. Muslimske ledere
er klar over de sterke følelsene.
– Alltid er det noen som lar seg
provosere, og som ikke klarer å

Folk forstår ikke
hva det betyr for
muslimer å se Koranen
bli brent.

Y

«Kvalm og forbannet». Tirsdag arrangerte Muslimsk Dialognettverk (MDN) et møte om
hvordan unge muslimer skal forholde seg til saken. Hendelsen
vekket sinne og fortvilelse blant
unge fremmøtte. På det lukkede
møtet i Oslo skal det ha kommet
spørsmål om behov for å jobbe
for lovendringer, meldte Vårt
Land tirsdag.
Det ser verken Høyres Mudassar Kapur eller Arbeiderpartiets
Masud Gharahkhani behovet for.
– Koranbrenning skal bekjempes med ord og argumenter, ikke lov og undertrykkelse.
Ytringsfrihet gjelder også de jeg
er dønn uenig med, selv om jeg
blir kvalm og forbannet på SIAN
som gjør dette for å provosere,
sier Gharahkhani.
«Å brenne hellige bøker er ingen intelligent form for ytring.
Det er kun et forsøk på å provosere og såre og jeg fordømmer SIANs handlinger. Et forbud
mot bokbrenning løser ikke det
egentlige problemet», skriver
Mudassar Kapur (H) i en tekstmelding til Vårt Land.
Det lyktes ikke Vårt Land å få
en kommentar fra Ap-nestleder Hadia Tajik. Venstres Abid
Q. Raja har argumentert mot

Frustrasjon: Flere titalls frammøtte hørte på politiet og muslimske ledere på møtet om koranbrenningen. Flere unge muslimer er frustert over at deres hellige bok ble brent i Kristiansand.

Sinte og provoserte

DIALOGMØTE: Tirsdag arrangerte
Muslimsk Dialognettverk (MDN)
et dialogmøte for unge muslimer
etter at SIAN-demonstranter brant
en koran på. På bildet: Styremedlem i MDN, Arshad Jamil, og politioverbetjent og mangfoldskontakt
Roy Cato Einarsen.	
Foto: Jan Langhaug

bokbrenningsforbud i Dagbladet.
Hatefulle ytringer. Arshad
Jamil i MDN sa tirsdag til Vårt
Land at SIANs koranbrenning
vil bli anmeldt som en hatefull
ytring og handling. På dialogmøtet ble det problematisert at
det ofte blir «et tolkningsspørsmål» om straffelovens paragraf
185 om hatefulle ytringer – kjent
som «rasismeparagrafen» –
gjelder i en sak.
Høyres Mudassar Kapur mener derimot paragrafen nettopp
gir myndighetene virkemidler til
å slå ned på aktører som SIAN.
«SIANs medlemmer har jo tidligere blitt tiltalt etter paragraf
185. Så her må politi og påtalemyndighet fortsette å gjøre grundige vurderinger fra sak til sak»,
skriver han.

Aps Masud Gharahkhani ser
heller ingen grunn til å endre rasismeparagrafen.
Imamkritikk. Marian A. Hussein, vararepresentant for SV på
Stortinget, har forhørt seg med
kjente som var på MDNs lukkede møte. Ifølge dem var det ikke
mange som luftet tanken om et
forbud mot koranbrenning.
– Det ble også stilt kritiske
spørsmål til imamene om hvordan de stiller seg til at Pakistan
har blasfemilov og at en kan få
dødsstraff for brudd på den. Imamene ble også spurt om hva de
gjør for å rette opp i de feilaktige
historier i utlandet om koranbrenningen, sier Hussein.
– Selv er jeg mer bekymret for
at folk er redde for å be i moskeen og at kvinner blir angrepet

på gaten enn at noen ønsker å
brenne Koranen, fortsetter hun.
Større uro. Unge muslimer
Vårt Land snakket med etter tirsdagens dialogmøte trakk nettopp fram dette – terrorangrepet
mot Al-Noor-moskeen i Bærum
og økende hatkriminalitet mot
muslimer. De så koranbrenningen i sammenheng med dette.
Flere følte at uroen deres ikke
blir tatt på alvor, men hadde forventninger til at muslimske politikere ville gjøre det.
Alle de muslimske politikerne
Vårt Land har snakket med viser
til handlingsplanen mot muslimhat som regjeringen arbeider
med og som det er tverrpolitisk
enighet om:
– Jeg forstår og kjenner til den
bekymringen, men det er ingen

«quick fix». Selv er jeg opptatt
av lokale møteplasser på tvers
av bakgrunn og religion, sier
Gharahkhani i Ap.
«Vi må ta ungdommen seriøst
og lytte til deres bekymringer.
Derfor haster det å få på plass
handlingsplanene mot muslimhat og rasisme slik at man kan
kjempe mot selve kjernen i problemet», skriver Kapur i Høyre.
– Det er også viktig å snakke
om alle fortellingene om hatkriminalitet. I dag gir vi ytterpunktene – de som brenner norske
flagg og de som brenner Koranen
– for stor definisjonsmakt. De
gir oss ikke konstruktive løsninger. Men det krever at de som ønsker å skape sterke fellesskap må
tørre å delta i debatten og sette
sine problemer på dagsorden,
sier hun.

Sikkerhetsekspert forstår Telenors brannslukking
Pakistan: – Jeg er for ytringsfrihet, men vi må ta inn over oss at det ikke er kostnadsfritt i verden å

ha ytringer, sier Mahmoud Farahmand i BDO Norge.
Turid Sylte
turid.sylte@vl.no

I en stor, pakistansk avis
fordømteTelenor tirsdag koranbrenning i Kristiansand. Det
kommer etter brenning av norske flagg og oppfordring til å boikotte norske selskaper. Farahmand, som rådgir norske bedrifter forstår at Telenor gjør dette:

– Vi må ta inn over oss at det
ikke er kostnadsfritt i verden å
ha ytringer, særlig ikke når de
er rettet mot islam og muslimer,
sier han til Vårt Land.
– Man kan være prinsipiell helt
til det er menneskeliv i spill, sier
han.
«Besudling». Tirsdag rykket
Telenor inn en annonse på førstesiden av den pakistanske avi-

sen The Dawn, forteller VG. Der
står det:
«Vi fordømmer på det sterkeste
besudlingen av den hellige koran
som skjedde i Norge og fortsetter med å uttrykke vår dypeste
medfølelse».
Videre: «Vi står solidarisk med
våre medborgere og vil være forpliktet overfor millioner av pakistanere i årene som kommer.
«Respektfull» er en av av

 elenors verdier ifølge Telenors
T
kommunikasjonssjef Hanne
Knudsen, og det innebærer å
respektere ytringsfrihet, men
også å respektere andres religion og kultur.
Stort skadepotensial. Selv
om stemningen ikke er like tilspisset som under karikaturstriden, mener Farahmand at skade-
potensialet er stort.

Opprørte: Pakistanske demonstranter brenner det norske flagget
i protest mot at Koranen ble brent i
Kristiansand.'


Foto: Fareed Khan/AP/NTB scanpix
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Siktet: 45 dager i fengsel
Papirløse: Politiet har siktet biskop emeritus Gunnar Stålsett for å ha ansatt en papirløs. Han

er innstilt på å sone en eventuell dom.

Papirløse

Kjell Kvamme
kjell.kvamme@vl.no

YYBiskop emeritus Gunnar Stålsett
ga arbeid til
eritreiske Lula Tekle.

Bjørgulv K. Bjåen
bjbj@vl.no

YYDette fortalte han i et intervju
med Vårt Land i
august.

Turid Sylte
turid.sylte@vl.no

– Jeg har ikke tenkt å gjøre dette
til en lang prosess i rettssystemet.
Jeg har tillit til at saken blir avgjort i tingretten, og jeg vil følge
den dommen, sier biskop emeritus Gunnar Stålsett.
Vårt Land snakker med ham
bare noen timer etter at han får
siktelsen. TV2 har nettopp sluppet nyheten. I slutten av august
fortalte han at han hadde gitt
arbeid til Lula Tekle, en såkalt
papirløs asylsøker som ikke kan
returneres til hjemlandet. Tidligere i høst ble Arne Viste dømt
til betinget fengsel og bot i Oslo
tingrett for å ha formidlet arbeid
til 70 ureturnerbare gjennom
selskapet Plog. Saken er anket
til lagmannsretten.
Endre loven. – Hva tenker du
om å sone i fengsel hvis du blir
dømt, Gunnar Stålsett?
– Hvis det kan være til ettertanke for politikere og andre, er
det verdt prisen.
– Hva vil du med dette – endre loven?
– Loven reflekterer ikke verdigrunnlaget som den norske stat
burde bygge lover og forordninger på. Den må bedre reflektere
at barmhjertighet er en viktig
verdi i en rettsstat. Noen stille
opp for mennesker som lever i
en slik situasjon som Lula Tekle.
Dette er ikke heroisk, jeg ser det
som en kristen plikt og en samvittighetssak å gjøre det på min
måte, sier Stålsett.
– Hva gjør du nå?
– Jeg har ennå ikke engasjert
advokat. Jeg skal de neste dagene tenke gjennom hva jeg gjør.

YYTekle er ureturnerbar, eller såkalt papirløs.
YYDet er ulovlig å gi arbeid til papirløse. Politiet har derfor siktet
Stålsett og innstiller på at han skal
idømmes ubetinget fengsel i 45
dager.
YYArne Viste har også blitt dømt for
å bistå papirløse.
YYHan er dømt i Oslo tingrett, men
har anket til lagmannsretten.

Erkjent skyld: – Jeg har ennå ikke engasjert advokat. Jeg skal de neste dagene tenke gjennom hva jeg gjør. Jeg
har vært i forhør og erkjent straffeskyld, men har også gitt en omfattende begrunnelse for det jeg har gjort.


Foto: Erlend Berge

Jeg har vært i forhør og erkjent
straffeskyld, men har også gitt
en omfattende begrunnelse for
det jeg har gjort.
Stålsett er fullt klar over at saken har stor allmenn interesse:
– Med 3.000 mennesker som
lever i limbo, som er papirløse,
er det mange som har sett det på
samme måte som meg. Det blir et
spørsmål hva myndighetene gjør
med den utfordringen.

papirløse blir behandlet.
Han viser til at regjeringen i
Granavollerklæringen åpner for
en revurdering av asylsøkere
som er blitt avvist, særlig dem
som har vært i landet i 16 år.
– Men det har vært merkelig
stille om dette. Jeg har personlig utfordret ledere i alle politiske partier, og særlig regjeringspartiene, om å ta opp det, sier
Stålsett.

Ikke koordinert. – Arne Viste
er også dømt for å skaffe arbeid
til ureturnerbare – er dette noe
dere to har koordinert?
– Jeg har overhodet ikke snakket med Viste. Jeg er glad for hans
offentlige vitnesbyrd i denne saken. Jeg håper at alt bidrar til ny
gjennomtenkning av hvordan

Forberedt. Asylsøkeren Lula
Tekle mistet jobben hun hadde
i Oslo kommune og Oslo bispedømme.
– Skal hun kastes ut på gata i
en situasjon uten inntekt og det
man trenger for å leve? Det mest
naturlige var å la henne få arbeid og god lønn. Da ivaretok jeg

hennes verdighet bedre enn om
hun skulle tigge til livets opphold, forteller Stålsett.
– Var du klar over rekkevidden
av det du gjorde?
– Ja, og jeg tok stilling til at
dette var en samvittighetssak.
Det var sivil ulydighet. Jeg var
forberedt på en reaksjon. Dette
gjorde jeg for å se om jeg kan få
omgjort hennes sak slik at hun
kan få opphold og deretter arbeid.
Galskap. Arne Viste ønsker
ikke å si så mye før han har lest
selve siktelsen mot Stålsett.
– Men ubetinget fengsel er med
på å illustrere galskapen i det
systemet vi har, sier han.
Viste understreker at det foreløpig bare er politiets påstand

at Stålsett bør straffes med ubetinget fengsel, og at det ikke er
sikkert at tingretten vil lande på
dette.
– Men grunnloven er klar og
det er også menneskerettighetene, sier Viste.
Generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd
(NKR) mener Stålsett-saken som
Viste-saken retter søkelyset mot
dagens lovverk. Han krever at
lovverket som straffer dem som
prøver å rekke ut en hånd til såkalte ureturnerbare, må endres.
– Nyanseforskjeller. Viste m ener at det også er nyanseforskjeller på hans sak
og Stålsetts. Motivet til Plog
AS har vært å få en rettslig
avklaring som kan hjelpe alle
de ureturnerbare asylsøkerne,
mens Stålsett har gjort det for å
hjelpe en enkeltperson.
– Men i prinsippet er det
likevel det samme: To mennesker som ønsker å hjelpe folk som
er i nød, og som er villige til å ta
eventuelle konsekvenser.

Biskop: – Vi skal slå ring rundt ham
Straff: – I denne saken står Gunnar Stålsett sammen med en annen hedersmann, Arne Viste, sier biskop Kari Veiteberg.
Bjørgulv K. Bjåen
bjbj@vl.no

Caroline Teinum Gilje
cte@vl.no

Dagens biskop i Oslo er rystet
over at påtalemakten vil straffe
en av forgjengerne, biskop Gunnar Stålsett, med ubetinget fengsel for å ha gitt jobb til en asylsø-

ker uten lovlig opphold.
– Vi skal slå ring rundt ham,
akkurat som vi har gjort med
Arne Viste.
Til Vårt Land sier Veiteberg
at hun stiller seg bak Stålsetts
handlinger, fullt ut:
– Hadde jeg hatt anledning,
hadde jeg gjort det samme som
ham.
Oslos biskop gir Stålsett sterk
ros:

– I denne saken står Gunnar
Stålsett sammen med en annen
hedersmann, Arne Viste.
Retten. I likhet med biskop
emeritus Gunnar Stålsett har
også organisasjonen Mennesker i Limbo hyret inn papirløse
som arbeidskraft.
– Hvem blir den neste som skal
siktes? lurer styreleder Tor B. Jørgensen på.

– Jeg synes det er høyst oppsiktsvekkende at påtalemyndigheten ber om fengselsstraff
i denne saken, og vi får håpe at
saken blir håndhevet annerledes
i retten, sier han.
St raf f. Jør ge n s e n , s om
også er biskop emeritus, er
styreleder i Mennesker i Limbo, en organisasjon som prøver å hjelpe papirløse og ure-

turnerbare som oppholder seg i
Norge.
– Dette er mennesker som
tidligere har hatt mulighet til
arbeid etter alle lover og regler,
men som plutselig over natten
får avkuttet denne retten. At man
ønsker fengselsstraff for en person som i medmenneskelighetens navn ønsker å hjelpe denne,
gruppen, synes jeg er veldig beklagelig, sier Jørgensen.
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8 Nyheter
Her er hovedpoengene
 essianske
i strategien fra den m

jøden Michael L. Brown for å
presenterer det kristne budskapet
fra ultraortodokse jøder.

1.

Finn nøkkelpersoner i de ultraortodokse
miljøene og invester tid i dem.
«En nøkkelperson er en som gjerne har tillit og innflytelse i et miljø», heter det i artikkelen. «Enkelte
av dem er alt jesustroende, mens andre ikke har
kommet til tro ennå». Å gå sammen med dem kan
noen ganger være problematisk, medgir forfatteren.
«Likevel er det en åpning for evangeliet, og vi får
innpass og gode samtaler med flere.»

2.

Vær til stede i hjemmene
og spis måltider sammen med dem.
Misjon i hjemmet er et godt utgangspunkt for å dele
evangeliet og vitnesbyrdet om Jesus Messias, erfarer
artikkelforfatteren Han trekker fram et k
 onkret
eksempel på hvordan to i misjonsteamet hans ba
til Gud og aktivt lette etter nøkkelpersoner i miljøet
«som Gud allerede har arbeidet med i det skjulte».
De ble invitert hjem til en ultraortodoks familie og
fikk fortelle en bibelfortelling og velsigne dem. «... og
mens vi velsignet dem i Jesu navn merket både faren
og barna Guds kraft. Det ene barnet falt overende,
så sterk var Guds nærvær, og han ble helbredet for
plager han hadde slitt med».

3.

Be sammen med dem
i den lokale synagogen.
Å be mincha, jødenes ettermiddagsbønn, kan også
være en døråpner for å nå de ultraortodokse j ødene.
I artikkelen fortelles det hvordan misjonsteamet
til Brown ba sammen med jødene i den største
synagogen i et ultraortodokst område. «Vi fant fort
ut at dette åpnet en rekke dører for samtaler om
tro, liv og evangeliet. Vi fant også ut at når vi gjorde
dette, ble det jødiske miljøet ikke den andre, men
vi inkluderte oss selv». (...)

4.

Fortell enkle bibelhistorier til dem.
«Vi har funnet ut at i stedet for å fortelle hele
evangeliet med en gang, så er det ofte mer effektivt å
starte med noen enkle fortellinger fra Jesu liv», skriver
Brown. «Lignelsene og fortellinger fra evangeliet er
virkningsfulle, og synliggjør at Det nye testamentet
er skrevet for jøder i en jødisk kontekst. Dette gir oss
anledning til å fortelle evangeliet.»

5.

Be dem fortelle om
sine åndelige opplevelser.
Brown erfarer at stadig flere ultraortodokse jøder
møter Jesus i drømmer og syner, og han mener
derfor at profetier er en viktig inngangsport til å nå
ortodokse jøder. «Når vi begynner en samtale med å
la dem selv få fortelle om sine åndelige opplevelser,
blir vi stadig overrasket over hva Gud har vist dem i
drømmer og syner.»

6.

Møt og ta vare på
eks-ultraortodokse.
Misjonsteamet til Brown har foreslått å etablere et
slags «åpen stue»-konsept for eks-ortodokse, hvor
de kan komme og få samtaler og et fellesskap. De
har også lansert ideen om en bolig hvor eks-ultra
ortodokse som er kommet til tro kan få hjelp til å
leve et liv med Jesus og fungere i samfunnet. Denne
gruppen «har en åpen inngang til et miljø hvor få
kjenner Jesus, g er ofte alene og ekskludert. Derfor
trenger de å bli anerkjent, sett og løftet opp».

Tekstene er et resymé fra artikkelen
i bladet Først.

Slik vil misjonen nå
ultraortodokse jøder.
Jødisk leder er kritisk
Den Norske Israelsmisjon: I medlemsbladet Først får leserne

presentert en detaljert fremgangsmåte på hvordan drive misjon
blant ultraortodokse jøder. – Svært provoserende artikkel, mener
Ervin Kohn.
Caroline Teinum Gilje
cte@vl.no

– Strategiene i artikkelen er ikke
vår, men er ment som informasjon
og inspirasjon for våre medlemmer,
unders treker assisterende general
sekretær i Den Norske Israelsmisjon,
Vegard Soltveit.
Misjonsorganisasjonen har i s iste
nummer av medlemsbladet sitt Først,
oversatt og publisert en lengre artikkel
med en detaljert misjonsstrategi
overfor ultraortodokse jøder. Ultra
ortodokse er jøder som lever strengt
etter jødedommens religiøse lover,
forbud og påbud.
Artikkelen er ført i hånden av den
messianske jøden og misjonæren
Michael L. Brown, som løfter fram seks
strategier for å nå denne gruppen med
det kristne budskapet.

Den Norske
israelsmisjon
YYDen Norske Israelsmisjon er en
norsk misjonsorganisasjon som
ble stiftet i 1844, og som forkynner
kristendommen blant jøder.
YYOrganisasjonen driver også med
praktisk omsorg og hjelpearbeid.
YYDen driver både indre- og ytremisjon og har virksomhet i Israel,
Øst-Europa og Norge.
YYOrganisasjonen hadde i 2018 i
underkant av tusen medlemmer
og 6500 abonnenter til tidsskriftet
«Først».
Kilde: Store norske leksikon

Misjonsstrategiene er basert på
Browns egne erfaringer og vitnes
byrd fra misjonsarbeid blant ultra
ortodokse jøder og hasidiske miljøer,
skriver Først.
Finne nøkkelpersoner. En av
Browns fremgangsmåter er å finne,
og bli kjent med, ultraortodokse
nøkkelpersoner med tillit og innflytelse
i miljøet. Noen av disse har allerede
kommet til tro på Jesus. Ved å investere
tid i dem får man «innpass i miljøet
og gode samtaler med flere», erfarer
forfatteren.
Å være til stede i hjemmene til
de ultraortodokse og spise mål
tider sammen med dem, er en annen
strategi for å kunne fortelle evangeliet.
Brown trekker fram et konkret
eksempel, og forteller hvordan to
messianske jøder i misjonsteamet hans
gikk rundt i et ultraortodokst nabo-
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Jerusalem: Ultraortodoks jøde i Mea Shearim i

Jerusalem. Israelsmisjonens innfallsvinkel og teologi
ikke er å frarøve en jøde sin jødiske identitet, under
streker assisterende generalsekretær Vegard Sol
tveit. – Snarere tvert imot. Vi mener ikke at en jøde
som tror på Jesus er noe mindre jødisk av den grunn,
Foto: Erlend Berge
sier han. 

lag, «med det mål å finne og
gjenk jenne nøkkelpersoner i
miljøet. Etter at de hadde bedt til
Gud, begynte de å gå på husbesøk
for å se om de kunne finne
familier og personer som «Gud
allerede hadde arbeidet med i
det skjulte». De kom da i k
 ontakt
med en far som inviterte dem inn
til familien sin. Besøket endte
med at duoen fikk fortelle en
bibelfor telling og velsigne
familien.
«Vår erfaring er at misjon
i hjemmet er et godt utgangspunkt for å dele evangeliet og
vitnesbyrdet om Jesus Messias»,
konkluderer Brown.
A r tik kelen i Først er et
sammendrag av et foredrag
han holdt under konferansen til
Lausanne-bevegelsens nettverk
for evangelisering blant jøder
tidligere i år.
Blinker ut sårbare personer.
Den jødiske forstanderen Ervin
Kohn synes framgangsmåter
som dette er provoserende og
utspekulerte.
– Artikkelen gir en v
 eiledning

i hvordan overbevise ultraortodokse jøder om kristendommen, og det gjøres ganske
utspekulert, sier Kohn, som er
forstander i Det mosaiske trossamfund i Oslo.
– Her blinker man seg ut sårbare personer som kan b
 ringe
deg videre for å nå m
 ålet
med m
 isjoneringen, som er
konvertering. Men dersom man
klarer å overbevise en sønn,
bidrar man til å ødelegge en hel
familie.
Generelt mener Kohn at
k risten misjon overfor jøder i alle
forgreininger er både teologisk
og historisk krevende.
– Det er en intolerant holdning
at du ikke får frelse med
m indre du konverterer, og for
oss jøder er dette en fremmed
ta nke. Grunnen til at jøder ikke
misjonerer, er blant annet fordi
vi ikke tror at vi har forrang i
det neste liv framfor andre, sier
han.
Misjonering fra kristne kan
han likevel leve med, så lenge
ambisjonen ikke er å overbevise
den andre, med konvertering

som mål.
– Målet med misjonsarbeid
i dag er ikke nødvendigvis å få
døpt flest mulig, men kan være
å informere, gi sosialt arbeid og
undervisning, sier han.
Har ikke opphevet pakten.
– I kristendommens natur ligger
det likevel at det kun er én vei
til Gud?
– Jeg ønsker ikke å ta bort
m isjon sbefa l i ngen f r a de
k ristne, men det er relevant å
stille s pørsmålet: Hvem skal
m isjonsarbeidet rettes mot,

jødene eller hedningene, a ltså
avgudsd yrkerne? Vatikanet
b esluttet å stanse misjon mot
jøder i Det andre vatikankonsil på 1960-tallet. De har
begrunnet det med at Gud ikke
har opphevet sin pakt med
jødene, og at jødene ikke behøver
å la seg døpe for å bli frelst sier
han.
Også i lys av kirkens historie
synes Kohn artikkelen provoserer.
– A l le k jen ner k i rkens
1800-årige historie med å forfølge jøder og med å k
 onvertere
dem med milde eller harde
metoder. Man kan ikke f orvente
at jøder har glemt historien
sin.
Kristendommen som fi
 ende.
Vegard Soltveit i Den norske
Israelsmisjon har forståelse for at
artikkelen kan vekke reaksjoner
hos jøder, og viser til nettopp
k irkens mørke historikk i møte
med det jødiske folk.
– Det gjør at mange jøder i dag
tenker at kirken ikke er en venn,
men en fiende som kommer for
å ødelegge den jødiske identitet
og tradisjon.
Han understreker at organisasjonens innfallsvinkel og teologi
ikke er å frarøve en jøde dens
jødiske identitet.
– Snarere tvert imot. Vi mener
ikke at en jøde som tror på J esus
er noe mindre jødisk av den
grunn. For når vi som h
 edninger
kan tro på Jesus og forbli i
vår identitet, hvor mye mer
skulle da hans eget folk k unne
tro på han og ha sin jødiske
identitet?
Soltveit erkjenner at kirken har
en mørk historie i møte med det
jødiske folk.
– Den historien skal vi
b ehandle med den største

r espekt. Samtidig kan ikke

k irkens feiltrinn bety en ekskludering av misjon overfor det
folket vi har fått evangeliet fra.
Paulus sier at evangeliet er for
jøde først, og det skal Den Norske
Israelsmisjon ta på alvor, i respekt
og kjærlighet overfor det jødiske
folk.
I Den Norske Israelsmisjon har
de i 175 år hatt som visjon å gi
evangeliet til jøder, men d river
ikke med misjonsvirksomhet mot ultraortodokse jøder
spesielt, påpeker han.
– Men vi synes arbeidet til
Brown er veldig spennende, og
dette feltet er litt nytt for våre
lesere. Derfor ønsker vi å vise
det fram, sier Soltveit.

KRIK-striden
splitter
Hemsedal

STØTTER IKKE: Hemsedal kommunes livsløpsutvalg har gjort et
 nstemmig vedtak der det står at «Vi stiller oss ikkje bak Høyfjells
e
senteret sitt syn på homofili og sambuarskap». Foto: Stein Gudvangen/KPK

SPLID: En lokalpolitiker vil hindre pengestøtte

til det kristne høyfjellssenteret som stiller seg
konservativt i homofilispørsmålet. Det utfordrer
trosfriheten, mener styreleder.
Stein Gudvangen, KPK
stein@kpk.no

Høyfjellssenteret i Hemsedal
brøt i høst med Kristen Idrettskontakt (KRIK) som følge av at
KRIK-styret sa ja til at heterofile
samboere eller homofile som
lever i parforhold, kan være
leirledere.
«Samlivsform skal (...) ikke
være avgjørende for hvorvidt
man kan være frivillig leder på
KRIK-leir», heter det i vedtaket.
Dette fikk styret for driftsselskapet KRIK Høyfjellssenter
Hemsedal AS til å si opp avtalen
med KRIK, og endret navnet på
senteret fra til Hemsedal Høyfjellssenter.
Splitter bygda. I ukene
 tterpå er det kommet m
e
 ange
og sterke reaksjoner på høyfjellssenterets avg jørelse.
Hendelsen splitter innbyggerne
i Hemsedal.
30. oktober reagerte lokalpolitikeren Hege Austheim
Jacobsen fra Høyre skarpt i et
innlegg på Facebook. Der tar
hun til orde for å endre kommunens retningslinjer for kulturstøtte etter at hun ble kjent
med høyfjellssenterets konservative linje i samlivsspørsmål.
«Kan vi være sikre på at ikke
sårbare mennesker møter diskriminerende holdninger på en
god eller dårlig dag?» I bygda
vår er det åpne homofile og
kanskje noen som fremdeles
er i skapet. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det oppleves
å bli rangert», skriver hun.
Austheim Jacobsen fikk 31.
oktober igjennom et vedtak
rettet mot senteret: «Hovudutval for Livsløp vil gjennom
vår handtering av saker og våre
beslutningar ha stort fokus på
å forhindre mobbing og ute
stenging og fremme likestilling,
likeverd og mangfold. Vi stiller
oss ikkje bak Høyfjellssenteret
sitt syn på homofili og sam
buarskap.»
Anspent. Øystein Husby
er fungerende styreleder for

STYRELEDER: Øystein Husby i
KRIK Høyfjellssenter Hemsedal.


Foto: Privat

driftsselskapet bak høyfjellssenteret. Han beskriver stemningen de siste ukene blant
bygdas 2.457 innbyggere som
anspent.
– Vi har involvert oss mye
i bygdesamfunnet, og det blir
utfordrende for enkelte når de
oppdager hva vi står for. Men
saken gjelder jo våre interne
prosesser for u tvelgelse av
ledere til våre bibelskoler.
Det betyr ikke at vi rangerer
mennesker eller sier at noen
ikke er velkommen. Dette
handler bare om kriterier for
å velge ut ledere. Likevel blir det
framstilt som om vi har stengt
døra for noen, og dermed kaller
de oss intolerante og diskriminerende, sier han.
– Truer trosfriheten. Husby
synes det er problematisk hvis
kommunen vil legge føringer på
hva en kristen virksomhet skal
mene, og mener det utfordrer
trosfriheten.
Han er redd for at det som
nå har skjedd i Hemsedal, er
et forvarsel om hva som vil skje
flere steder i landet.
– Jeg tror de som har et
konservativt bibelsyn, vil møte
vanskeligheter framover. Forfølgelse er et hardt ord, men jeg
vil si at vi har møtt en mild form
for forfølgelse her. Det har vært
en øyeåpner.
Som et svar på striden i og
rundt KRIK de siste ukene, har
to personer i Hemsedal startet
en alternativ aktivitet som de
kaller RIK – Religionsnøytral
idrettskontakt. «Bli med på
våre aktiviteter, uansett r eligiøs
bakgrunn, kjønn, seksualitet,
samlivsform etc.», står det på
KRIKs Facebook-side.
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Får mer i
erstatning
Pelsdyrn æringen:

Landbruks
departementet har
kommet fram til en
kompensasjonsordning
for pelsdyrbøndene
som må legge ned
driften.
Regjeringen høstet mye kritikk
for sitt første forslag til erstatning for bøndene som blir
rammet av pelsdyrforbudet.
Onsdag la Landbruksdepartementet fram den endelige
forskriften.
Ordningen anslås å koste
mellom 800 og 850 millioner
kroner, men det er ikke satt
noen øvre ramme.
– Jeg har lyttet til innspillene i høringsrunden og gjort flere
forbedringer i
kompensasjonsordningen. Det betyr at
flere oppdrettere
kommer vesentlig
bedre ut, sier landbruks- og
matminister KrFs Olaug Bollestad (bildet) i en pressemelding.
Mer til minkoppdrettere.
Blant innspillene i hørings
runden var at de som driver med
mink ville få for lite. Ifølge forskriften departementet nå har
lagt fram, kan minkoppdrettere
få utbetalt en s tandardsats på
2.150 kroner per tispe, eller
kompensasjon for bokført verdi
samt 420 kroner per avlstispe
og full dekning for opprydding. For enkelte produsenter
vil dette øke kompensasjonen
med flere millioner kroner, ifølge departementet. For rev blir
kompensasjonen på 840 kroner
per avlstispe, i tillegg til bokført
verdi og opprydding.
Eldre får mer. Regjeringen
vil også gi oppdrettere som
er mellom 62 og 67 år en
bedre ordning enn det som
opprinnelig var foreslått. Det
åpnes dessuten for at eiere
av pelsdyranlegg som var i
bruk 15. januar 2018 får dekket utgifter til opprydding selv
om det ikke var dem som drev
pelsdyroppdrettet.
De som har oppgradert
a nleggene mellom januar

2017 og 2018, vil få en særskilt
vurdering.
I tillegg til de ulike kompensasjonsordningene, setter
regjeringen av 100 millioner
kroner til omstilling for pelsdyrbøndene.
– Selv om vi nå har gjort
flere endringer som forbedrer
kompensasjonsordningen, vil
vi når forskriften har begynt å
virke, overvåke om ordningen
gir urimelige utslag i enkelt
tilfeller slik Stortinget har bedt
om, sier Bollestad. 
©NTB

OPPFYLLER LØFTE: Det rødgrønne byrådets mål om at minst 25 prosent av sykehjemmene skal drives av ideelle aktører sto i fare for å ryke. Når
Unicare Omsorg lar den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg overta driften fra nyttår overoppfylles plutselig målet.


Foto: Heiko Junge/NTB scanpix/arkiv

Kommersielle
sikrer ideell vekst

OMSORG: Kommersiell gigant lar Diakonissehuset Lovisenberg overta sine

sykehjem i Oslo. Redder Ap-byrådets mål om ideelle sykehjem.
over på kommunale eller ideelle
Andreas W. H. Lindvåg
hender. Men alle risikerte å bli
og NTB
kommunale. Årsaken er at regjeandreas.lindvag@vl.no
ringens ønske om å gi kommuner
klarsignal til å ha anbudsrunder
– Unicare har løst et politisk forbeholdt ideelle har fått rødt lys
problem for Oslo kommune. fra EØS-tilsynet ESA.
Med dette overoppfyller byråNå har altså en kommersiell
det målet sitt om at ideelle skal omsorgsgigant løst den politisdrive 25 prosent av sykehjem- ke floken. Konsernsjef Christofmene, sier Vidar Haukland, fer Sundby i Unicare sier til DN
administrerendedirektør ved at «dette er enkelt og greit en poLovisenberg, til Vårt Land.
litisk fremprovosert beslutning».
Mandag skrev Vårt Land at Den kommer etter flere år med
målet sto i fare for å ryke. Tirs- motstand fra byrådet.
Lovisenberg går nå fra å drive
dag meldte derimot Nettavisen
at Unicare Omsorg gir opp sat- ett til seks sykehjem i hoved
singen i hovedstaden og lar den staden. Hvis ikke en endelig avideelle stiftelsen Diakonisse- gjørelse fra ESA skaper hindre
huset Lovisenberg overta sine vil også kontrakt om et syvende
og nytt sykehjem kunne underfem sykehjem.
Det betyr at Oslo fra 1. janu- skrives.
ar 2020 vil ha 32 prosent ideelle og 20 prosent kommersiJubel og skuffelse. – Lovisenelle sykehjemsplasser. Det har berg har lange tradisjoner i Oslo
Vidar Haukland regnet seg fram og vi har allerede et godt samartil b
 asert på ferske tall fra Oslo beid med dem, skriver byråds
kommune. I dag er andelen om- leder Raymond Johansen (Ap) i
vendt.
en tekstmelding til Vårt Land.
Han mener byrådets politikk
«Fremprovosert». Det rød- gir bedre kontroll med kvalitet
grønne byrådet har som mål at og bygger videre på «lange traalle kommersielle sykehjem skal disjoner med at ideelle bidrar i

vårt land

mandag 25. november 2019

sjeldengitt gode resultater i noen
sektor. Unicare har gått foran i
arbeidet med å skape sykehjem
som faktisk ligner hjem, og ikke
institusjoner, sier den tidligere
eldrebyråden i Oslo til NTB.
vårt land

mandag 25. november 2019
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Kan stoppe KrF-seier og Ap-løfter
IDEELL OMSORG: KrFs seier i
regjering og Aps mål i Oslo om å øke
ideelles andel av helse- og sosialtjenestene står i fare for å ryke. Rødt
lys fra ESA lammer politikere og
ideelle aktører.
AndreAs W. H. Lindvåg

sTErKT Vær: Klimaendringer fører til mer ekstremvær. Nå er klima og klimaendringer øverst på listen
over viktige politiske saker i Norgen. Bildet viser resulatet av uvær i Brumunddal 13. august.

Foto: John Arne Holmlund/HA/NTB scanpix/arkiv

Norske
velgere har
talt: Klima
er viktigst

DETTE Er sAKEn

andreas.lindvag@vl.no

I sommer vant Diakonhjemmet,
Kirkens Bymisjon og Diakonissehuset Lovisenberg konkurransen om å få drive fire sykehjem i
Oslo. En gladnyhet for alle som
ønsker at ideelle aktører skal
drive helse- og sosialtjenester,
skulle en tro.
Problemet er bare at de ikke
har kunnet underskrive kontrakten ennå. Årsaken? Oslo
kommune må vente på ESA (se
faktaboks). Kontrollorganet skal
avklare om norske kommuner
kan få klarsignal fra regjeringen
til å ha anbudsrunder der bare
ideelle får delta.
– Vårt nye sykehjem er tenkt
som en del av en større utbygging
og utvikling på Diakonhjemmet.
Politikerne gjør sitt beste, men
det er krevende for hele satsingen at avklaringen tar så lang
tid, sier administrerende direktør Ingunn Moser ved Diakonhjemmet
Ambisjoner. Spol tre måneder
tilbake i tid, til lokalvalgkampen.
Arbeiderpartiets byrådsleder i
Oslo, Raymond Johansen, besøker Diakonhjemmets sykehjem
på Ammerudlunden sammen
med Ap-nestleder Hadia Tajik og
Ingunn Moser. Tajik vil at ideelle
skal overta kommersielle sykehjem i Ap-styrte kommuner etter
valget.
I Oslo løper kontraktene til ni
kommersielle sykehjem ut den
kommende perioden. Johansen
vil erstatte dem med ideelle eller
kommunale. Han vil at bare ideelle skal få konkurrere om noen
av kontraktene.
9. september vinner det rødgrønne byrådet gjenvalg. Det har
som mål at 25 prosent av sykehjemsplassene skal drives av
ideelle innen 2023.

Y Det mangler ikke på
politiske mål for ideell
sektor. Flere står nå i fare for
å ryke.
Y Regjeringen ønsker å øke
ideelles andel av helse- og
omsorgstjenestene. I 2018
foreslo den, etter påtrykk fra
opposisjonen, å forskriftsfeste en generell adgang
til å avholde anbudsrunder
forbeholdt ideelle på helseog sosialfeltet.

VIktIGSt: Klimaendringene troner for
første gang helt øverst på listen over de
viktigste politiske sakene i Norge.

Y Oslo-byrådet ønsker på
sin side å reservere flere
konkurranser og anbud
for ideelle aktører. Målet
er at ideelle skal stå for 25
prosent av helse- og sosialtjenestene.

I alt 49 prosent av de spurte mener nå at klimaendringer er en av de tre største utfordringene
Norge står overfor.
Det viser Klimabarometeret 2019, en stor spørreundersøkelse som er gjennomført av Kantar.

Y EØS-tilsynet ESA kontrollerer gjennomføringen og
etterlevelsen av EØS-avtalen
i Island, Liechtenstein og
Norge. I sommer vendte ESAs
administrasjon en foreløpig
tommel ned til regjeringens forslag til forskrift. En
endelig beslutning fra ESAs
beslutningsorgan lar vente
på seg.

VALGKAMPLØFTE: 3. september besøkte byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), Diakonhjemmets sykehjem på Ammerudlunden i Oslo. Han
varslet at ideelle skulle få drive flere ideelle sykeFoto: Erlend Berge
hjem.

Granavolden-plattformen,
regjeringen.no, Oslo-byrådets plattform, Vårt Land, Anbud365.no,
eftasurv.int

holdt ideelle på helse- og sosialfeltet. Kontrollorganet mener det
kan bryte med EØS-rett. I så fall
kan det bli langt vanskeligere for
kommuner å prioritere ideelle.
Saken er ikke avgjort, men en
endelig beslutning fra ESA lar
vente på seg. Derfor har Oslobyrådet etterlyst en avklaring fra
regjeringen og ESA.
– For å gjøre plass til flere
ideelle haster det å få svar på hva
som er lov og ikke, sier byråden.
Snart løper kontraktene til
flere kommersielle sykehjem ut.
Man risikerer at alle havner på
kommunale hender i overskuelig framtid.

tid hadde vært preget av bekymringsmeldinger om at store
kommersielle aktører skviser ut
ideelle som ikke kan konkurrere
på pris.
Nå skulle det bli andre boller.
KrF hadde fått regjeringen til å
programforplikte seg til å «sikre
at regelverket for anskaffelse av
helse- og sosialtjenester utnytter handlingsrommet til å sikre
ideelle aktører».
Allerede i august 2018 hadde
regjeringen, etter påtrykk fra
opposisjonen, sendt et forslag
på høring om å forskriftsfeste
at det offentlige kan la anbudsrunder på helse- og sosialfeltet
være forbeholdt ideelle.
Så ble det stille.
– Utfordringen er ikke KrF,
men ESA. Vi følger saken tett,
skriver Geir Jørgen Bekkevold
(KrF), leder i Stortingets helseog omsorgskomité i en tekstmelding.

Presser på. Nå presser Ap på
i Stortinget. Tellef Inge Mørland
har sendt et skriftlig spørsmål
til regjeringen. Han etterlyser en
avklaring.
– Jeg håper KrF legger inn
tyngde. Regjeringen må presse
på for en raskere avklaring og
for at Norges handlingsrom blir
størst mulig, sier Mørland.
For Ap handler dette om ideologi, forklarer han.
– Ideelle står for viktige verdier og mobiliserer frivillighet.
De er å foretrekke fremfor børsnoterte selskap som må betale
utbytte fremfor å investere i virksomheten, sier Mørland.
Det er viktig «å sende politiske signaler om at ideell sektor
trenger en ekstra støtte», mener
Ap-politikeren.
– Jeg håper ESA viser så mye
fleksibilitet som mulig. På sikt vil
det være viktig for oppslutningen om EØS-avtalen at folk ser

at vi kan få til gode og praktiske
løsninger som EØS-medlem, sier
Mørland.
Han understreker at det er
klokt at Norge gjør en skikkelig juridisk jobb før adgang til
reservasjon innføres. Slår ESA
ned på en inngått kontrakt, kan
det bli svært dyrt for en kommune. Norge har slåss med ESA
før og «fått til mer enn i første
runde», påpeker Tellef Inge Mørland.
– Men jeg er bekymret for at
dette kommer til å dra langt ut
i tid.

Første gang. Klima går dermed helt til topps
på listen over de 14 viktigste politiske sakene i
Norge. Nummer to på listen er helse og omsorg,
som krysses av hos 45 prosent av de spurte, mens
innvandring og integrering faller til tredjeplass
med en oppslutning på 35 prosent.
Det er første gang klima troner øverst i undersøkelsen, som i år er gjennomført for tiende år på rad.
Alderskløft. Klimaløftet kommer etter et år
preget av massive demonstrasjoner i en rekke
europeiske land, ført an av svenske Greta Thunberg og hennes skolestreik for klimaet.
På bare seks måneder har andelen spurte som
ser på klima som en av de viktigste sakene, økt
med 11 prosentpoeng.
Spørreundersøkelsen viser samtidig at det går et
skille ved 45 år. De som er under 45 år, har klimaendringer som viktigste sak. De over 45 år er derimot mest opptatt av helse og omsorg. Kantar viser
til at mange får kontakt med helsevesenet i denne
senere fasen av livet, og at det derfor kan se ut til
at de svarer ut fra egne, nære behov.

Manglerudhjemmet. Unicare
har vært opptatt av å bevare de
«veldrevne sykehjemmene med
høy beboertilfredshet og flotte
YY Vårt Land, 25.11. 2019
fagmiljøer», sier LovisenbergRødt lys fra ESA kan stanse KrFsjef Vidar Haukland til Vårt Land.
løfter og Ap-mål om ideelle.
Blant disse er Manglerudhjemmet, som har vært et utstillingsvindu for borgerlige politikere
som vil heie fram kommersielle
helse- og velferdstjenestene».
aktørers bidrag i eldreomsorgen.
– Byrådet ønsker best mulig, Haukland forsikrer at bare eiikke billigst mulig eldreomsorg. erskap og vedtekter skal endres
Privat kapital bør skape flere når Lovisenberg overtar drifarbeidsplasser ved å investere ten. Oslo kommune vil fortsatt
i næringslivet fremfor å overta eie byggene.
offentlige oppgaver, skriver han.
– For oss er det spennende å
Eldreminister Sylvi Listhaug få utvide vårt 150 år lange sam(Frp) mener derimot det «er et arbeid med Oslo kommune, sier
tap for eldre i Oslo» at Unicare han.
Omsorg nå «blir kastet ut av
Alle ansatte i Unicare Omkommunen».
sorg beholder jobbene sine,
– De vil nå få mindre valg- ifølge konsernsjef Christoffer
frihet, fordi de ikke lengre kan Sundby. Unicare Omsorg selges
 erdien av egenkapitalen ved
velge Unicares sykehjemstil- til v
bud. Ensretting og monopol har utgangen av 2019, ifølge DN.
Toget går. Nå har politisk gråvær lagt seg over rådhuset i Oslo.
Byråd for eldre, helse og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap), er
bekymret. Han hindres i arbeidet med å innfri valgkampløftet.
I august kom nyheten som bare
fagavisen Anbud365 plukket
opp: ESAs administrasjon mener regjeringen ikke kan si et generelt ja til anbudsrunder forbe-

U

Det er viktig for
oppslutningen om
EØS-avtalen at
ESA viser så mye
fleksibilitet som
mulig.
Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Ap

Seier i fare. Også en av Kristelig Folkepartis store seiere fra
Granavolden-plattformen står
nå i fare for å ryke.
Ideell sektor jublet da regjeringsplattformen ble lagt fram i
vinter. Erna Solbergs regjerings-

ESA svarer. Vårt Land har
spurt ESA om når avklaringen
kommer og hvorfor de foreløpig har vendt tommelen ned
for regjeringens ja til anbud forbeholdt ideelle.
ESA-president Bente AngellHansen svarer i en e-post at
diskusjonene mellom ESA og
Norge gjelder «måten det skal

PrEssEr PÅ: Tellef Inge Mørland (Ap) etterlyser en avklaring fra regjeringen og ESA. – Jeg håper ESA viser så mye fleksibilitet som mulig, sier storFoto: Jan Langhaug
tingsrepresentanten.

skje på – ikke om dette skal
gjøres».
Statssekretær Magnus Thue (H)
i Næringsdepartementet sier at
de har god kontakt med ESA om

saken. Regjeringen har ikke fattet en endelig beslutning om forskriften, fordi ESA har stilt spørsmål ved om «forslaget er i strid
med EØS-retten», forklarer han.

Politisk akse. De politiske forskjellene er også
tydelige. Blant spurte som støtter MDG, sier 88
prosent at klima er en av de viktigste sakene.
Andelen er 80 prosent for SV-velgere, 69 prosent
for Venstre-velgere og 65 prosent for Rødt-velgere.
Frp ligger i motsatt ende. Bare 13 prosent av Frpvelgerne i spørreundersøkelsen nevner klima som
en av de tre største utfordringene. Frp-velgerne er
i stedet opptatt av innvandring, helse, kriminalitet
og samferdsel.
Mye prat. Regjeringens innsats i klimapolitikken
får terningkast 3. En vanlig kritikk er ifølge Kantar
at det blir mye prat og lite handling.
Mange av de spurte – 44 prosent – mener samtidig at Norge bør bruke mer penger på klimatiltak. Bare 18 prosent mener det bør brukes mindre.
©nTB
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POPULÆR
GAVE TIL BARNA!
Gi en

Gi barna bibelhistorier og
andre fortellinger med positive
holdninger og verdier.

• Bokklubb for barn fra 0 til 12 år
• Ingen krav om kjøp
• Tilbud om tre pakker i året

Julekrybbe

TO GRATIS

Velg
velkomstgaver!

RETT HJEM
POSTKASSAI

Gjelder ut 2019

Julestallen
Verdi: 299,–

Evangeliet
for barna
Verdi: 199,–

Bibelen min
Verdi: 189,–

Hvem har skapt
(Tøybok) Verdi: 149,–

Boka om å
være venner
Verdi: 229,–

Les mer og se flere velkomstgaver på

iko.no/tripp-trapp
22 59 53 00 · kontakt@iko.no
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‘Kristentroen gjør
at jeg kan
ta en risiko’
De papirløse: Han ble dømt til ett

års betinget fengsel for å ha a nsatt
asylsøkere uten lovlig opphold i
Norge. Nå venter han på ankesvar.
– Gud har ikke gitt meg noe løfte om
å vinne rettssaken, sier Arne Viste,
som er nominert til Petter Dass-
prisen.

Caroline Teinum Gilje
cte@vl.no

– Jeg opplever at Gud har vært
veldig tett på meg i denne kam
pen. Fra å være taus og langt
bortei livet mitt, er han blitt
veldig konkret og nær, sier Arne
Viste.
I eneboligen til familien hans
på Røyneberg i Sola er det stille
etter stormen. Så stille er det at
man kan høre den svake s usingen
fra varmtvannspumpenlangs
stueveggen denne formiddagen.
Kontrasten er stor til lyden av
kameraer, pressefolk og støtte
spillere som møtte ham utenfor
Oslo tingrett for snaue to måneder
siden. Da var Viste hovedperso
nen i en fire dager lang rettssak,
hvor han sto tiltalt å ha gitt arbeid
til ureturnerbare asylsøkere.
Ifølge utlendingsloven er
det ulovlig å ansette asylsøke
re uten lovlig opphold i Norge.
Det er Visteuenig i. Han mener
Grunnloven åpner opp for det
motsatte, og siden 2015 har han
derfor utbetalt over 8,5 millio
ner kroner i lønn til rundt 70 for
skjellige a
 rbeidstakere gjennom
vikarfirmaet hans Plog AS. Flere
ganger har han anmeldt sitt eget
selskap i håp om å få en rettslig
avklaring av spørsmålet.
– Disse menneskene lever et
totalt uverdig liv, har han tidlig
ere uttalt til Vårt Land.
Prinsipiell sak. I sommer tok
omsider Oslo politidistrikt ut til
tale, og tingretten har siden for
kynt sin dom: Ett års betinget

Petter Dassprisen
YYPrisen utdeles av Vårt Land
hvert år til «en person eller organisasjon som i god Petter Dass-
tradisjon har satt Gud og kristen
tro på den offentlige dagsorden på
en engasjerende måte»

Jesu eksempel: For Arne Viste handler kampen for de papirløse om å følge Jesu eksempel, heter det i Vårt
Foto: Caroline Teinum Gilje
Lands begrunnelse for å nominere Viste til Petter Dass-prisen. 

Nominasjonen /
begrunnelsen
Dette er Vårt Lands
begrunnelse for å
nominere Arne Viste
til Petter Dass-prisen:

«Hele Kirke-Norge står sammen med Arne Viste i kampen for de «papirløse»,
skrev Nettavisen i en overskrift denne høsten. Den kunne vært utvidet, for det
er langt fra bare Kirke-Norge som har stilt seg bak denne mannens modige
kamp for menneskeverdet. Arne Viste har vært tydelig på en ting: For
ham handler dette om å følge Jesu eksempel. Det er troen hans som
tvinger ham til å gå disse skrittene med sine medmennesker. Denne
tydeligheten gjør ham til en selvskrevet kandidat til årets Petter Dass-pris.»

YYLes mer om utdelingen
av prisen og Petter Dass-konserten på: vl.no/adventskonsert

fengsel. Det vil si: Hvis han fort
setter å praktisere nestekjærlig
het på den måten, må han sone.
Plog er dømt til å betale en bot
på 1,5 millioner kroner samt til
en inndragning av 1,4 millioner
kroner. Nå venter 52-åringen på
ankes aken i lagmannsretten,
men han ser ikke bort fra at den
kan ende opp i både Høyesterett
og i Den europeiske menneske
rettighetsdomstol.
– Dette er en prinsipiell sak
som hører hjemme høyere oppe
i rettsvesenet.
Frykter ikke fengsel. I offent
ligheten har Viste hele tiden vært
tydelig på at kampen hans for de
ureturnerbare er grunnfestet i
hans kristne tro. Den er et kall
fra Gud, har han uttalt.
Nettopp derfor har han ikke
fått kalde føtter. Arne Viste fryk
ter hverken fengselsstraff eller
økonomiske sanksjoner.
– Troen på Gud ligger der som
et sikkerhetsnett for meg. Den
kan ingen ta fra meg. Jeg kan

derfor kjenne meg trygg, uan
sett hvilken retning livet tar. Av
samme grunn kan jeg også ta en
risiko i valg jeg gjør.
– Gjør flaggingen av Gud også
fallhøyden stor dersom du ikke
vinner fram i rettsvesenet?
– Gud har ikke gitt meg noe
løfte om å vinne rettssaken, eller
at jeg skal slippe fengsel. Jeg opp
lever at Gud har invitert meg til
å ta denne kampen og bety en
forskjell, og det har jeg sagt ja til.
Vi trenger ikke suksess i domsto
lene for å peke på Gud. Jeg peker
på ham bare ved å si at uretur
nerbare asylsøkere er mennesker
som skal behandles som nettopp
dét, sier han.
Han har kun kjent på ett uro
moment:
– Jeg har i mange år vært redd
for at jeg vil bli marginalisert og
at jeg ikke oppnår denne rettslige
avklaringen. Frykten har vært at
jeg kun blir straffet hardt og at
ingen merker seg saken.
Den frykten har vist seg å være
ubegrunnet. I stedet har saken

U

Vi trenger
ikke suksess
i domstolene for å
peke på Gud.

Arne Viste

truffet en nerve i et bredt sam
funnslag. Ikke bare har hans
egen menighet, IMI-kirken i Sta
vanger, stilt seg bak ham, men
også store deler av Kirke-Nor
ge. I ryggen har han dessuten
organisasjoner som Antirasis
tisk Senter, Mennesker i limbo
og en hel rekke enkeltpersoner.
Prisnominert. Tidligere er
Viste tildelt Zola-prisen for sin
kamp for de ureturnerbare, og
nå er han også nominert til Vårt
Lands Petter Dass-pris. Den
deles ut i desember til «en per
son som i god Petter Dass-tradi
sjon har satt Gud og kristen tro
på den offentlige dagsorden på
en engasjerende måte»
– At jeg får oppmerksomhet
gjennom nominasjonen, men
også i form av medieoppslag,
betyr ganske mye for min egen
trygghet. Det gjør det ikke lett for
myndighetene å rydde meg av
veien, for de vet at også mange
andre er engasjert i denne kam
pen.
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DET STORE HØYDEPUNKTET I 2020

Se dagsprogram på plussreiser.no

PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU & ...
21. mai

Gardarsjøen & Verona

Jan Heitmann
Brynhild Heitmann

29. mai

Sykkeltur langs Donau

Kørner Høie
Geir Sandvik

31. mai

Med Vårt Land til Italia

Ludvig II sitt slott, Brennerpasset, Desenzano

Jan Arild Holbek
Jan Magne Linnsund

07. juni

Berlin & i Luthers fotspor

Svein & Solveig Granerud

7. juli

Mayerhofen

09. juli

Berlin & Luther

Karl Johan Hallaråker
Ingebjørg Berstad Torp

19. juli

Dolomittene II

Kurt André Henriksen
Sveinung Fjelde

8 dager

10 dager
8 dager

12 dager
8 dager

10 dager
8 dager

Desenzano, Verona, Venezia, Bolzano m.m.
Slott, klostre, vingårder og sjarmerende landsbyer.

Busstur. Hamburg, Berlin, Weimar, Wittenberg m.m.

Kurt André Henriksen

Program under utarbeidelse.
Busstur. Hamburg, Berlin, Weimar, Wittenberg m.m.
Vandreturer, Garmish Partenkirchen, Linderhof m.m.

02. august Wien & Salzburg

Kjersti Marken
Solveig Leithaug

06. august Bodensjøen II

Tone Sørås
Arne Sørås

07. august Med Vårt Land til Italia

Terje Fonk
Kirsten Fonk

8 dager
7 dager

Ludvig II sitt slott, Achenseebahn, Bad Reichenhall m.m.

Konstanz, båttur, blomsterøya Mainau, Garmish m.m.

8 dager

Ludvig II sitt slott, Gardarsjøen, Verona m.m.

9. aug.

Praha II

8 dager

Program under utarbeidelse.

18. august Med Nytt i Uka til Oberammegau

Arne Tunheim
Helge Dimmen

04. sept. Tyrol
8 dager

Linderhof, Innsbruck, Kitzbühel. Fjellturer m.m.

Kari Standal
Helge Standal

27. sept.

Salzburg & Innsbruck

Harald Svendsen
Åsmund Steinnes

8 dager

6 dager

Mozarts Salzburg, Ørneredet, konsert, elvecruise m.m.

Bergiselbakken, OL-byen Seefeld, Linderhof m.m.

Få plasser igjen
Kommer snart
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Vil ikke gjøre som
Ordfører-Jonas

ORDFØRERLØNN: Ingen av KrFs ordførere vil gjøre som Jonas Andersen Sayed – kutte kraftig i

egen ordførerlønn. Men noen har allerede redusert den.
Andreas W. H. Lindvåg
andreas.lindvag@vl.no

Det vakte oppmerksomhet da
rikspressen onsdag fikk snusen
i at tidenes yngste ordfører, Kristelig Folkepartis Jonas Andersen
Sayed (22), kutter lønnen sin med
250.000 kroner fra et utgangspunkt på 900.000 kroner.
Men hva synes Sayeds ni partifeller med ordførerverv om
lønnskuttet som Avisen Agder
først omtalte? Og vil de følge
hans eksempel?
Vårt Land kontaktet KrFs ordførere for å finne det ut. Tre av
Sayeds ni partifeller svarte.
Hå, Rogaland. – Jeg tenker
ikke å kutte i ordførerlønnen.
Den er på nivå med resten av
landet. Kommunestyret har vedtatt den, så da går jeg ut fra at
den er fornuftig, sier Jonas Skrettingland.
«Alle ære til ham», er hans
kommentar til Sayeds lønnskutt.
Skrettingland mener enhver må
gjøre som han vil med inntekten sin.
Fitjar, Hordaland. Harald
Rydland har allerede kuttet i
lønnen sin.
– Jeg tar ut 80 prosent lønn
som ordfører. Som deltidsbonde
er det godt å kunne være hjemme
for å ta meg av gården i blant.
Men jeg skrur ikke av ordførertelefonen, for å si det sånn, sier
han.
På Fitjar har kommunestyret
satt ordførerlønnen til 90 prosent av stortingsrepresentanters
lønn. Den er på 987.997 kroner.
– Personlig synes jeg ordførervervet er bra betalt og klarer
meg bra med lønnen min. Som

UNG ORDFØRER: KrFs Jonas Andersen Sayed var bare 21 år da han ble ordfører i Sokndal i Rogaland etter høstens lokalvalg. Han har tidligere vært leder
Foto: Per Anders Hoel
i Rogaland KrFU og sittet i kommunestyret i hjemkommunen.

bonde er jeg ikke vant med høy
inntekt og litt smålåten på sånt,
humrer han.
Rydland synes det er flott at
«han ungdommen i Sokndal»
kutter lønnen sin.
– Jeg har møtt ham og har et
godt inntrykk av ham, men man
skal ikke fremstille det som at
ande bør ha dårlig samvittighet for å få full godtgjørelse. Å
være ordfører er en travel jobb
som krever mye. Litt ulike syn
på lønnsnivå skal man også ha
respekt for, sier han.
Vegårshei, Aust-Agder. – At
Jonas kutter lønnen sin på den-

ne måten setter jeg på kontoen
for ungdommelig initiativ – ikke
helt etter boka, men det står respekt av det, skriver Kjetil Torp
i en tekstmelding.
Han synes ordførere fortjener
godtgjørelsen sin. For de fleste
«blir nok ikke timelønnen all
verden», mener han.
– Jonas sitt «stunt» kan nok
skape problemer forut for neste
kommunestyreperiode og bør
ikke være malen for hvordan
ordførers lønn håndteres, fortsetter Torp.
I Vegårshei har KrF redusert
ordførerlønnen fra 85 til 80
prosent av stortingsrepresentan-

Ordførerlønn
YYDet er kommunestyret som fastsetter ordførerens lønn for neste periode, men ordføreren kan selv velge å kutte i egen lønn.
YYFormelt er lønnen en godtgjørelse, ettersom ordførervervet er et tillitsverv.
YYOrdførers lønn er ofte knyttet til stortingsrepresentantenes. I noen
kommuner er den knyttet til rådmannens, som varierer kraftig.
SNL, stortinget.no, Fagbladet, Kommunal Rapport

ters. Dette har vært KrFs ståsted
her i flere perioder, men nå er
det også nødvendig og naturlig,
mener Torp.

– I Vegårshei er økonomien i
krise, og vi må si opp ansatte,
sier han.

Her ligger håpene for å nå 1,5-gradersgrensen
Utslippsgap: Den årlige Global Emissions Gap-rapporten forteller hvordan de største utslippslandene Kina, USA, EU og India kan bruke
tiåret 2020-2030 til å unngå verre klimaproblemer enn det en temperaturøkning på 1,5 grader medfører.
Turid Sylte
turid.sylte@vl.no

De 19 landene i G20 står for 78
prosent av klimagassutslippene i
verden. De sitter langt på vei med
nøkkelen til å tette gapet mellom
dagens utslipp og utslippsnivået
som gjør at temperaturen ikke
går over 1,5 grader. Derfor har

FNs miljøprogram i den årlige
rapporten Global Emissions Gap
valgt å fokusere på disse nøkkellandene.
Store utslippere. De fire som
har størst andel og til sammen
står for 55 prosent av utslippene
er: Kina 26,5 prosent/ USA 13
prosent/ EU 8,5 prosent/ India
7 prosent

Tas de to neste, Russland (4,8
prosent) og Japan (2,7 prosent)
med, pluss internasjonal transport (2,5 prosent), er andelen
oppe i 65 prosent.
Men rapporten kommer også
med anbefalinger for Argentina,
Brasil og Japan, og understreker at utviklingen også preges av
hvordan landområder blir brukt
og eventuelt endret. Hvis vi ser

på utslippene per innbygger, er
også Saudi Arabia, Australia, Canada og Russland land som har
et stort ansvar for å bremse temperaturøkningen globalt.
EU har redusert. Utslippene
har det siste tiåret vokst jevnt
og trutt med i snitt 1,5 prosent i
året. Det neste tiåret må utslippene ned 7,6 prosent årlig for å

få en temperatur ned på maks 1,5
grader eller mer. Har intet skjedd
innen 2025, må utslippene kuttes 15,5 prosent hvert år fra 2025
til 2030.
Mens EU har redusert utslipp
med 40 prosent fra 1990-nivå,
har Kina økt utslippene fra rundt
2000-tallet og sørget for at verdens utslipp nå er mer enn doblet
fra midt på 2000-tallet.
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Hva med å ta
et steg til sides
for å investere i livet?

Velkommen til KRiK Høyfjellssenter i Hemsedal!
5.-8. des

27.-29. mars

24.-26. april

Hvile. Tid med Gud. Lavt tempo. Koble av og koble på!
9.-12. jan

Bygg et solid grunnlag for forholdet. Få en god start!
For kjærestepar til max gift 5 år.
Undervisere: Mari og Yngve Koltveit.

Styrk ekteskapet og få en dypere forståelse av gudgitte
ulikheter og behov. For par gift mer enn 5 år. Arrangeres
for 5. gang. Undervisere: Amber og Marcus Yoars.

Velkommen til skigleder, åndelig og sosialt fellesskap!

3.-8. april

19.-26. juni

14.-15. feb

Svært populær klassiker, som arrangeres for 15. gang.

Investering i livet! Se Hjertefokus i april.

Retreat (alder: 20+)

Venners Venner tur (alder: 20+)
stå sterke i stormen

Unge Par Weekend (alder: 18+)

Påsketreff (alder: 20+)

Par Weekend: love & Respect

Hjertefokus Ung (alder: 19-35)

Hva har vi å lære av kristne som blir forfulgt rundt om i
verden? Hva gjør vi når det virkelig koster å følge Jesus?
Underviser: Ole Lilleheim fra Åpne Dører.

8.-12. april

3.-26. juli

Påskesfeiring med Jesus i sentrum for store og små.

En sommer med utfordringer til å vokse på.ni

30. jan -2. feb / 12.-15. mars

17.-24. april

16.-21. aug / 23.-28. aug

Solid undervisning, fellesskap og masse vintermoro
(kitekurs, isklatring, snøscooter, topptur, skibakken mm).
Underviser, Mann I: Chris Jackson; Mann II: Øystein Husby.
JULEGAVETIPS?

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer - for livet går ut
fra det (Ordspr 4,23). Hjertefokus er et kurs om å bygge
livet på Guds sannheter. Kurset har betydd mye for mange.

Guida fjellturer i vakre Hemsedalsfjell, nydelig mat,
godt fellesskap, bibeltimer og fine kveldssamlinger.
Talere, uke 1: Brit og Reidar Hvalvik.
Talere, uke 2: Solveig og Svein Granerud.
NB! Påmeldingsstart: mandag 2. des kl 10.00

Mann i og ii (alder: 25+)

Familiepåske

Hjertefokus (alder: 19+)

Opptur (alder: 20-40)

Fjelluke for seniorer i og ii (alder: 60+)

KRiK Høyfjellssenter
www.khh.no
www.fjellbibelskolen.no
tlf: 32 06 23 60
NB! I desember skifter vi navn til
Hemsedal Høyfjellssenter
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EU: Katter kan
gå hvor de vil
Frihet: Retten til fri bevegelse
gjelder også huskatter, selv om
katter kan utgjøre en trussel mot
fugler, slår EU fast.
Man kan ikke frata kattene retten til å vandre fritt, konkluderer
EU i går.
– EU er en sterk forsvarer av
retten til fri bevegelse, inkludert
katters, heter det i en uttalelse.
EU avviser kategorisk at det
noen gang vil komme på tale å
innføre påbud om at katter må
holdes innendørs eller at katter
må gå i bånd hvis de er ute.
©NTB

Tre ebolabekjempere
drept
Kongo: Tre helsearbeidere ble
drept mens de var ute på oppdrag for å bekjempe den dødelige sykdommen ebola i østlige
Kongo, ifølge lokale FN-kilder.
De tre som er drept er en person som jobber for det kongolesiske helsedepartementet og to
sjåfører. De ble drept da en væpnet gruppe angrep et kompleks i
Biakato-regionen der ebola-bekjempere bodde, får AFP opplyst
av FN-kilden.
Ifølge samme kilde er en person savnet og fem andre såret.
Et annet angrep i Mangina-regionen skal ha blitt avverget.
©NTB
Får støtte: Etter flere oppfordringer har president Donald Trump signert en lov som viser at USA støtter demonstrantene i Hongkong. 

Macron lei av
pengekrangel
Nato: Frankrikes president
 mmanuel Macron vil ha slutt på
E
at de allierte i NATO bare kjekler
om hvem som skal ta regningen.
De siste to toppmøtene i NATO
har nesten bare handlet om byrdefordelingen innad i alliansen,
klagde Macron da han tok imot
NATO-sjef Jens Stoltenberg ved
Élyséepalasset i Paris i går.
Nå håper Macron på en bredere
strategisk diskusjon når lederne
i NATO møtes på nytt i London
neste uke.



Foto: Ng Han Guan/AP/NTB scanpix

Kina raser mot Trumpstøtte til demonstranter
Lover: USAs president Donald Trump har undertegnet to lover med støtte

til demonstrantene i Hongkong. Det får Kina til å protestere kraftig.

©NTB

Avviser at homosyn er grunn til
Eurovision-exit
Siste sang sunget: Ungarn
kommer ikke til å delta i Eurovision Song Contest i Rotterdam
neste år, skriver The Guardian.
Kilder i den ungarske rikskringkastingen MTVA, som har sterke bånd til staten, oppgir til The
Guardian at beslutningen om å
trekke seg ut av Eurovision henger sammen med regjeringens
syn på homoseksualitet, og at
Eurovision anses som for sterkt
assosiert med LHBT-kultur.
Denne forklaringen bestrides
på det sterkeste av regjeringens talsperson Zoltan Kovacs.
©NTB

Kinesisk utenriksdepartement
sa i går at det vil komme «sterke
motreaksjoner» hvis USA fortsetter å blande seg inn i de interne forholdene i Hongkong.
Signerte. Advarselen kommer
få timer etter at Donald Trump
signerte lover som understreker menneskerettighetene til
demonstrantene i Hongkong,
og at USA støtter dem.
Lovene, som ble godkjent i
S enatet og Representantenes
hus i USA i forrige uke, uttrykker støtte til demonstrantene i
Hongkong, understreker deres
rettigheter og truer med sanksjoner ved brudd på disse rettighetene.
Også lokale myndigheter i
Hongkong beklager at USA nå

har godkjent lover som støtter
demonstrantene i byen.

Kinas viseutenriksminister Le
Yucheng.

Kalt inn på teppet. Kina r aser
i sin reaksjon og kaller signeringen en alvorlig innblanding
i k inesiske anliggender.
USA er dømt til å mislykkes,
advares det. Ifølge kinesiske
myndigheter er hele folket i Kina
og Hongkong imot USA på dette
området. Kina sier det vil komme motreaksjoner, men disse er
ikke spesifisert. USAs handlinger karakteriseres videre som
«ekstremt avskyelige» og med
«helt skjebnesvangre intensjoner» bak.
USAs ambassadør Terry Branstad måtte i går også inn på teppet i kinesisk UD. Der fikk han
overlevert en kraftig protest fra

Annerledes syn. President
Trump framstilte det litt annerledes i sin pressemelding.
– Jeg signerte disse lovene i
respekt for president Xi (Jinping),
Kina, og folket i Hongkong, sa
Trump.
Trump la til at lovene er vedtatt av ham i håp om at ledere
og representanter for Kina og
Hongkong vil være i stand til å
løse sine uenigheter i minnelighet, og at det fører til langvarig
fred og velstand for alle.
Markedet åpnet svakt .
Bloomberg spådde umiddelbart at signeringen ville ytterligere komplisere det allerede

a nstrengte forholdet mellom
USA og Kina
Mens mange medlemmer
av Kongressen lenge har ytret
sin støtte til demonstrantene
som krever mer selvstyre for
Hongkong, har Trump til nå
forholdt seg taus om saken
offentlig.
Etter at signeringen ble kjent,
åpnet aksjemarkedet i Hongkong
med kraftig nedgang i går, sammenlignet med onsdag. Mange er
trolig bekymret for skjebnen til
de skjøre handelsforhandlingene
mellom USA og Kina.
Hang Seng-indeksen falt
umiddelbart etter åpning i
går, men tok seg noe inn i
løpet av dagen og endte ned 0,2
prosent.
©NTB
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Sjekk
pakken,
2x3-retters
meny
inkludert

Østlandet, Rauland

Få 3'e natten gratis
Rauland Høgfjellshotell

SPAR OPP
TIL

2.641,-

1979,4 dager fra

•
•
•
•
•

3 x overnattinger m. frokost
3 x 3-retters meny/buﬀé
1 x velkomstdrink
Tilgang til basseng, ﬁtness, sauna
Gratis lån av sykler

SPAR OPP
TIL
3 dager fra

Østlandet

Like ved Ål
Skisenter sjekk
prisen!!

OPP
SPAR TIL

501,-

699,3 dager fra

Jylland, Hjallerup

Kro på Nordjylland

Vats Fjellstue

Hotel Hjallerup Kro

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2 x overnattinger
2 x frokostbuﬀé
2 x 2-retters meny
Adgang til sauna
Gratis internett og parkering

Vänern, Vänersborg

3 dager fra

919,-

1.141,-

4 dager fra

3 x overnattinger m. frokostbuﬀé
3 x kveldens rett
3 x kaﬀe og kake
Tilgang til jacuzzi
Gratis ﬁskekort

Priser per 5-pers leilighet
Havsdalsgrenda Geilo
•
•
•
•
•

2 x overnattinger
Adgang til innendørs svømmebasseng
Gratis bruk av velvære-avdelingen
Ski inn/Ski ut
Gratis internett og parkering

Vi tilbyr både SPA OG WELLNESS, så ta en kikk
på Risskov Bilferies mange gode tilbud!

32 82 90 00

Hverdager mellom 09 – 17.

Husk bestillingskoden: VÅRTLAND
Vær oppmerksom på utsolgte datoer og trykkfeil • Evt. miljøtillegg betales på
hotellet Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Prisen er pr. person i dbl. rom.
Minimum inkl. sluttrengjøring • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,Spar ift. hotellets egen pris

Mer enn 200.000
glade kunder,
+ 700 hoteller i Europa

551,-

639,-

1259,-

Vestkysten, Simlångsdalen

Hallingdal, Geilo

Hotel Hehrne Kök & Konferens

Risskov.no

SPAR OTILPP

SPAR OPP
TIL

1.176,-

Ferie ved Vänern

2 x overnattinger
2 x frokostbuﬀé
2 x temabuﬀet
2 x ettermiddagskaﬀe m. noe søtt
velkomstdrink

Opphold deg
i vakre SørSverige

SPAR OPP
TIL

4 dager fra

851,-

859,-

Miniferie på Geilo

Bo midt
mellom
Geilos
skiløyper

Ta deg en
ferie ved
Sveriges
største sjø

•
•
•
•
•

Dra på en
hyggelig
kroferie til
Danmark

Opplev vakker natur
Tallhöjden värdshus
•
•
•
•
•

3 x overnattinger
3 x frokost
3 x kveldens rett
1 x velkomstkaﬀe
Gratis internett og parkering
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Tekstverkstedet

Gud kommer til oss
gang på gang, i ulike
skikkelser. Men alltid
for å oppfylle Bibelens ord, skriver Kjetil
Gilberg.
Foto: Rudolf Klein/Wikimedia Commons
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Tid for hjernetrim. Elv,
fire bokstaver

Karen Marie Berg hadde alt hun ønsket seg. Drømmemannen, jobben, barna og
hjemmet. Så mistet hun den viktigste brikken. Livet gikk i knas.
Foto: Erlend Berge
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Eksistens

Vendepunktet

Y I denne serien forteller vi
historien til mennesker som
plutselig må tenke nytt om
virkeligheten.
Y Karen Marie Berg ble
enke da mannen hennes
dro ut på joggetur.

Han og henne. Den store kjærligheten.


Foto: Privat

‘Å elske er det
viktigste i livet.
Vi må ikke
holde igjen’.
Mannen hennes tok på seg joggeskoene, løp ut og
kom aldri tilbake. Karen Marie Berg venter på at
lettheten i livet skal vende tilbake.
Lars Gilberg
lars.gilberg@vl.no

28.

juli i fjor: Den lille familien tar
avskjed med pappa i Lakselv i
Finnmark. Lite aner de hva slags avskjed
det er.
Dagen etter våkner Karen Marie og
barna opp hos slektninger i Gratangen i
Tromsø. Siste del av ferien kan begynne.
Det første de gjør er å «facetime» med
ektemann og pappa, Hans Kristian, som
er igjen i Finnmark for å fullføre boka Vi
er et lite land med et stort folk.
«Jeg savner deg pappa», sier Jørgen. «Allerede?» sier Hans Kristian.
Han forteller at han har vært oppe lenge
allerede. Hatt en fin skriveøkt. Selv om

klokka fortsatt bare er ni om morgenen.
– Da jeg så ansiktet hans, det gutteaktige glimtet, tenkte jeg som så ofte før:
Herregud så fin du er, minnes Karen Marie.
De tar farvel igjen. Alle roper «ha det»
i munnen på hverandre.
Elektrosjokk. I ettertid har Karen Marie funnet ut at Hans Kristian har sittet og
skrevet en time til. Så har han tatt på seg
joggeskoene og dratt ut på treningstur.
Han har løpt inn på en sti og fått et kraftig hjerteinfarkt bare 750 meter fra huset.
Selv bruker hun dagen med familie.
Hun sender et bilde til ham utpå ettermiddagen. Men hun reagerer ikke på at
han ikke svarer.
Mens de sitter og spiser hører hun at
telefonen ringer. Hun lar den ringe. Y
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Karen Marie Bergs oppfordring på Nitimen da hun
gjorde comeback på jobb etter dødsfallet.


Foto: Instagram

Y De er på ferie. Det ringer igjen. Og igjen. Hun
går for å sjekke. Masse tapte anrop.
Hun ringer tilbake. Søsteren til Hans Kristian
sier det som det er: Han er savnet.
Ja vel, tenker hun. Det har sikkert sin naturlige
forklaring. Han har nok gått tom for vann eller
vrikket foten eller noe. Typisk ham.
Leteaksjon settes i gang i Finnmark. Karen Marie
tenker med seg selv at Hans Kristian kommer til å
bli flau over oppstyret.
En time senere blir han funnet. Han har vært
kald lenge.
– Det var som å få elektrosjokk. Barna våre var
ute og lekte. Jeg ville ikke fortelle det til dem. Jeg
tenkte: Når jeg sier det, vil det forandre livene d
 eres
for alltid.
Det verste. På et bursdagskort hun hadde fått
av datteren noen år tidligere sto det: «Mamma jeg
elsker deg, men du må ikke dø».
Nå hadde det verste skjedd. Hvordan skulle hun si
det? Hun tenkte på noe Hans Kristian hadde fortalt
henne. Om da broren hans hadde dødd i ung alder
og da han selv måtte fortelle det til barnahans.
Hvor vanskelig det var. Hvor tydelig han hadde
prøvd å være.
– Nå var det min tur. Det var helt uvirkelig. Den
scenen som fulgte. Ansiktsuttrykkene på barna. Jeg
får det aldri bort. Livet blir ikke det samme igjen.

Karen Marie Berg
YYAlder: 39
YYBosted: Oslo
YYFamilie: Barna Agnes (8) og
Jørgen (6)
YYYrke: Programleder i Nitimen
og ansvarlig for sosiale medier
NRK radio underholdning
YYHobbyer: Livet
YYBok: Vi et er lite land med
et stort folk. Boka er skrevet
av Hans Kristian Amundsen og
ferdigredigert av Karen Marie
Berg etter at han døde.

Karen Marie Berg holder tale under Hans Kristian Amundsens bisettelse i Nordberg kirke.

Lyden av ingenting. Det ble en nasjonal ny
het. Hans Kristian Amundsen var kjent som tale
skriveren til Jens Stoltenberg. Han var mannen
bak de bevingede ordene statsministeren
brukte etter 22. juli-terroren. Ordene om
kjærlighet, åpenhet og samhold. Om
at vi er et folk som kan skape mer av
Gråten er et halvt
alt det som terroristen ønsket å ta
sekund unna. Det
fra oss.
Nå var Amundsen selv borte. Det
er livet mitt nå. Men
ble kona som måtte finne minneor
heldigvis, takk Gud, så
dene om ham. I dødsannonsen i avi
har jeg stunder med
sen siterte hun Nils-Aslak Valkeapää:
solide glimt av lykke.
«Og når alt er forbi, høres ingenting lengre. Ingenting. Og det høres».

U

Karen Marie Berg

Dyrebar tid. Karen Marie hadde kjent
Hans Kristian siden hun var 22. Først var de
venner og kolleger. Så utviklet det seg.
– Vi vokste sammen. Han var på innsiden av mitt
DNA. Vi hadde så like grunnverdier. Å møte sin
sjelevenn, og så miste ham, det er ikke til å bære.
Hovedpersonen i livet mitt er borte.
Karen Marie Berg lar tårene strømme fritt. Det
gjør hun ofte i løpet av intervjuet. Vi sitter på Åpent
Bakeri. Midt blant folk. Hun lar seg ikke affisere.
– Den dagen i fjor sommer har lært meg at livet
ikke blir sånn som man har trodd. Heldigvis v
 isste



jeg hva jeg hadde, mens jeg had
de det. Og jeg sa det. Ofte. Hvor
høyt jeg elsket ham. Og hvor
sterkt jeg elsket å prate med
ham. Alt jeg opplevde, ville jeg
dele med ham. Ja, jeg var nok
verdens k jedeligste menneske
for andre etter at jeg ble sammen
med ham. For jeg ville tidlig hjem
fra fest, for å være med ham. Jeg
er veldig glad for det nå. Tiden
var dyrebar.
Redd for ham. To uker før
Hans Kristian døde snakket han
og K
 aren Marie om døden. Ut
gangspunktet: Thorvald Stolten
berg, faren til Jens, var død. Det
vekket til live minnet om noe
Thorvald hadde fortalt: At han
en kveld hadde gått bort til sen
gen og kysset sin kone Karin på
pannaog sagt at han elsket henne.

Foto: Audun Braastad/NTB scanpix/arkiv

«Det må du fortsette med hver dag til jeg dør»,
sa hun.
Og den kvelden døde hun.
– Hans Kristian og jeg snakket om hvor fort
sånt skjer. Hvor glade vi var for å ha hverandre.
Og heldigvis om hvor gode vi var på å vise hver
andre kjærlighet. Viktigheten av det.
– Så du var forberedt?
– Nei. Riktignok hadde jeg sagt til ham mange
ganger at han måtte roe ned arbeidsmengden sin.
Den var sykt høy. Jeg var redd for ham. Ingen tåler
sånt i lengden. Ikke engang om man er en super
mann som ham. Han syklet og løp, men han brente
lyset i begge ender. Selv fornektet han det. Det
irriterte meg. Jeg likte det ikke.
– Hvordan var han?
– Sjarm var bare fornavnet. Det fantes ikke
mangeav hans kaliber. Det ville jeg sagt også om
jeg ikke var kona hans. Jeg tror de fleste som kjente
ham vil skrive under på det. Han var sylskarp,
energisk, leken og sta. Han var utrolig smart, men
klarte likevel å gi meg følelsen av at jeg var smar
tere enn det jeg er. Han var genial på å trøste. Når
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meg. Jeg hadde alt. Så mistet jeg den viktigste brikken. Livet falt i grus.
Svikefullt. Karen Marie Berg tar en pause.
Drikkerlitt kaffe. Fortsetter:
– Mange sier til meg: Du finner kjærligheten på
ny. Da blir jeg sint og frustrert. Det føles så svikefullt mot Hans Kristian. Jeg er 39 år, men akkurat nå er det det siste jeg klarer å tenke på. Det er
sårende og vondt å tenke tanken.
– Kan du noen gang elske igjen?
– Jeg elsker barna. Jeg har så mye kjærlighet å
gi, men akkurat nå er det ikke mulig å tenke at
den skal gå til noen andre enn ham. Men ja, hvis
muligheten dukker opp i framtiden, skal jeg grabbe
den med begge hender. Å elske er det viktigste i
livet. Man må ikke holde igjen.
– Fins det noe som lindrer sorgen?
– Den beste terapien er tiden, men tiden bruker
veldig lang tid. Og så hjelper det å gå i en sorggruppe
med to andre jenter som har mistet mannen sin.
De skjønner. Vi kan le av ting som jeg ville grått
av med andre. Det er så deilig.

– Vi må ikke holde igjen på kjærligheten. Ikke dropp å si det, oppfordrer Karen Marie Berg.

ungene trengte trøst, måtte jeg skygge banen, det
var hans arena. Og han likte å være sirkushest.
Holdt gjerne predikantaktige taler. Samtidig var
han beskjeden og fullstendig ujålete.
Rives i fillebiter. I et intervju i Vårt Lands serie
Min Tro fra 2011 påpekte Hans Kristian Amundsen
at det er viktig med åpenhet om døden, ettersom
den er en del av livet.
– Akkurat det har vært en trøst for meg. På
sammemåte som det har gitt trøst å lese alle talene
han skrev om døden. Selv tror jeg ikke på et liv
etter døden. Men jeg går på kirkegården og kysser
steinen. Det er fortsatt et sjokk å se navnet hans på
den gravsteinen. Og jeg snakker med ham. «Hva
faen ligger du her for, din idiot», kan jeg si. Jeg kan
bli så frustrert. Men så ser jeg for meg det kjærlige
blikket han ville ha sendt meg.
– Er kjærligheten din blitt hjemløs?
– Ja. Han er med meg i alt jeg gjør. Hver dag tenker
jeg: Hva ville han ment om dette? Dette intervjuet,
ville han likt det? Og så tenker jeg på det valget
jeg har tatt, at jeg vil at han skal leve v
 idere i min

W Som taleskriveren for Jens
Stoltenberg var Hans Kristian
Amundsen mannen bak de
bevingede ordene vi husker
etter 22. juli-terroren. Her
er de under World Economic
Forum i Davos i 2013
Foto: Lise Åserud/NTB scanpix/arkiv

Foto: Erlend Berge

og andres bevissthet. De store og
kloke tankene hans. Lekenheten
også. Derfor forteller jeg om ham.
– Ripper det opp i sorgen, eller
bearbeider det?
– Begge deler. Jeg er kommet
over sjokket. Men sorgen er forferdelig tung. Hundre ganger om
dagen tenker jeg: Det viktigste
i livet mitt er borte. Og skulle
han være et sted, så er han nok
så sjokka og lei seg som det går
an å bli, for at han forlot oss sånn
som han gjorde.
– Tar det tid å finne ut hvem
du er uten ham?
– Om det gjør. Det river meg
i fillebiter. Jeg var så formet av
det livet vi hadde sammen. Hvem
skal jeg være nå? Jeg hadde jo det
livet jeg ville ha. Den mannen jeg
ville ha. De barna jeg ville ha.
Jobben og hjemmet jeg ønsket

Tunge istapper. To døgn før han døde, satt
 aren Marie og Hans Kristian og drakk kaffe på
K
kjøkkeneti barndomshjemmet hans i Skoganvarre.
Han haddedet som vanlig travelt, det var tusen
ting som skulle gjøres. Da sa hun:
– Nå må du roe deg ned. Dette kjøret vil ta livet
av deg en dag.
Hans Kristian så på henne, gliste og sa:
– Du kan ikke komme for seint til døden.
Der og da tenkte Karen Marie at det var hans
måte å si at han ikke ville kaste bort tiden sin. I
ettertid har hun tenkt på at han ikke kom for seint,
men altfor tidlig til døden.
– Han ønsket å ha meg med på joggetur. Spurte
ofte om det. En gang ga jeg etter og ble med. Jeg var
sur på hele turen, for jeg var så sliten. Jeg hadde jo
ingen kondis. Men i ettertid har jeg tenkt på det,
hvorfor var jeg ikke med oftere, når han ønsket
det så sterkt?
– Blir livet noen gang en vane igjen?
– Fortsatt er det unntakstilstand. Det henger
tunge istapper over meg. Farsdagen nylig var et
søkk i magen. 2. desember ville han hatt bursdag.
Jeg gleder meg til lettheten kommer tilbake. Jeg er
velsignet med et lyst sinn og jeg har lett for å glede
meg over små ting. Den evnen gjør at jeg ser at jeg
har et godt liv, selv om jeg har mistet Hans Kristian.
– Hvordan takler du denne dobbeltheten?
– Jeg puster inn, puster ut, krummer nakken,
klistrer på meg mitt tapre smil og fortsetter. Med
gråten et halvt sekund unna. Det er livet mitt nå.
Men heldigvis, takk Gud, så har jeg stunder med
solide glimt av lykke. Da er det bare å hogge til og
gripe dem med begge hender og holde godt fast,
nyte det og – for en stakket stund – slippe å tenke
på hvordan livet skulle vært.
Kjærlighet for to. Samme kveld som Vårt Land
gjorde dette intervjuet, sendte Karen Marie Berg
en epost. Hun skriver:
– Jeg tenkte på det etterpå, om jeg snakket for
mye om meg selv? Ja, jeg mistet min livsledsager.
Men ungene har mistet pappaen sin. De lider mest.
De kan aldri rope på pappaen sin igjen. Hans Kristian er ikke der og kan ikke svare. Jeg ser de sliter
når andre har det fint med pappaen sin. Det svir i
hjertet mitt. Jeg skal være uendelig sterk for dem.
De er den største gaven han kunne gitt meg. Jeg
skal gi dem kjærlighet for to. Og trygghet for to.
De er mitt alt.
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ANNERLEDES: Kirkeårets første tekst forteller om en av måtene Herren kommer til oss på: Som en annerledes konge, skriver Kjetil Gilberg. Maleriet Kristi inntog i Jerusalem (1617) av Anthony
Foto: Wikimedia Commons
van Dyck finnes på Indianapolis Museum of Art i Indiana.

Herren kommer til oss
Gud kommer til oss gang på gang, i ulike skikkelser.
Men alltid for å oppfylle Bibelens ord.
Kjetil Gilberg
Pastor i Kraftverket menighet

‘J

eg føler meg ofte ensom, det er kveldene
og helgene som er verst.’
Ei gammel dame er intervjuet av lokal
avisen, og forteller at hun er alene nesten
hele tiden. Hennes største ønske er at ringeklokka
skal bryte stillheten, og at noen skal komme inn og
sitte sammen med henne i stua. Noen som bryr seg
om henne, og som kan gi livet mening og innhold.
Historien er en av mange som har fått helse
ministeren til å omtale ensomhet som vår tids nye
folkesykdom. Ifølge Statistisk sentralbyrå kjenner
hver femte nordmann seg ensom av og til, mens
280.000 nordmenn oppgir at ensomheten er
kontinuerlig og vedvarende.
De helsemessige konsekvensene er nedslående: Ensomhet fører blant annet til nedsatt
levealder, dårligere immunforsvar, hjerte- og
karsykdommer og depresjoner.
Det er vondt å være alene.
Tiden var kommet. I tre år hadde Jesus vandret
i Galilea, der tilhengerskaren av fattige og utstøtte
stadig ble større. Jesus lovet at han aldri skulle
forlate dem, selv ikke den dagen han skulle dø:
«Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn.
Jeg kommer til dere.»
Nå var tiden kommet. To av disiplene h
 adde
hentet et esel Jesus kunne bruke for å ri inn i

U

Ingen skal behøve
å være alene,
heller ikke den
mest ensomme.

Jerusalem. Slik skulle Sakarjas gamle profeti bli
oppfylt. Messias skulle komme uten politisk makt
og styrke, han skulle komme i ydmykhet og bringe
fred.
Likevel skapte inntoget uro i hele byen, der tre
millioner pilegrimer befant seg. Hvem er han som
hylles som en konge, selv om framtoningen er alt
annet enn kongelig?
Gud kommer. Det er advent, som betyr «Herrens
komme.» Kirkeårets første tekst forteller om en
av måtene Herren kommer til oss på: Som en
annerledes konge. Om noen uker skal vi feire at
Gud kom til jorden som et lite barn.
En dag skal han komme for å frelse oss fra det
onde. Gud kommer til oss gang på gang, i ulike
skikkelser. Noen ganger i all sin hellighet, andre
ganger som en lidende tjener. Noen ganger k
 rever
han oppmerksomhet, andre ganger kommer han
i det skjulte. Men alltid for å oppfylle skriftens
ord.
Også i dag kommer Gud til oss på ulike måter.
Gjennom ord, vann, brød og vin. Gud kommer
til oss på måter vi ikke kan forklare, men også
g jennom en kirke som tar sitt oppdrag om å være
Guds armer og bein på alvor.
Fortsatt kommer han for å forkynne et godt bud
skap for fattige, og for å bære våre byrder sammen
med oss. Ingen skal behøve å være alene, heller
ikke den mest ensomme. Ingen er glemt og over
latt til seg selv. Herren kommer til oss, for å gi livet
mening og innhold.

1. søndag
i advent
Da de nærmet seg Jerusalem
og kom til Betfage ved O
 ljeberget, sendte Jesus to d
 isipler
av sted og sa til dem: «Gå inn
i landsbyen som ligger foran
dere! Der skal dere straks finne
et esel som står bundet og har
en fole hos seg. Løs dem og lei
dem hit til meg! Og om noen
kommer med spørsmål, skal
dere svare: ‘Herren har bruk for
dem.’ Da skal han straks
sende dem med dere.» Dette
skjedde for at det ordet skulle
oppfylles som er talt gjennom
profeten: Si til datter Sion:
Se, din konge kommer til deg,
ydmyk er han og rir på et
esel og på trekkdyrets fole.
Disiplene gikk av sted og
gjorde som Jesus hadde sagt,
og hentet eselet og folen. Så
la de kappene sine på dem,
og han satte seg opp. Mange i
folkemengden bredte kappene
sine ut over veien, andre skar
greiner av trærne og strødde
på veien. Og mengden som
gikk foran, og de som fulgte
etter, ropte: Hosianna, Davids
sønn! Velsignet er han som
kommer i Herrens navn!
H osianna i det høyeste! Da
han dro inn i Jerusalem, ble det
uro i hele byen, og de spurte:
«Hvem er dette?» Og mengden
svarte: «Det er profeten Jesus
fra Nasaret i Galilea.»
Matteus 21, 1–11
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Inger Lise Skauge

Jack Deere

SOM PERLER PÅ EN SNOR

SELV I DYPESTE MØRKE
– Guds nåde i et knust liv

Du vil få flere aha-opplevelser når
du leser denne boken. Bibelske kvinner, som aldri har vært omtalt i noen
preken, løftes fram.

En flott
julegave til
kvinnen i
ditt liv!

«Du som leser Som perler på en snor
får et skinnende og fargerikt smykke
i hendene. Mange av dem vi møter,
har trasige og strevsomme liv. Men
forfatteren møter hver og en med nysgjerrighet og viser oss at ingen er bare
det vi ser ved første inntrykk. Inger
Lise Skauge ser flere ganger – og gir
oss anledning til å få del i våre bibelske søstres drømmer og lengsler.»
– Kari Veiteberg, biskop i Oslo

«Jack Deere gir oss rett og slett en selvbiografi som er råere og ærligere enn det meste
jeg har lest fra en kristen lederskikkelse. Han
utleverer seg i all sin mangel på prakt bak et
lysende ytre ...

Anmeldt
i Vårt Land
23. august!

Kr 299 Storpocket
Odd J. Eidner

EN TRO SOM VARER

Gang på gang har Odd J. Eidner fått
være vitne til at mennesker i krise og
sorg greier å komme seg på føttene
igjen og får et godt liv. I sin nye bok
bruker han fortellinger og eksempler
fra eget liv for å gi et innblikk i det
mangfoldige landskapet som kalles
Livet etter ei krise. Boka består av
50 kapitler, som inneholder mange
ulike fortellinger. Som i de andre
bøkene har han først dyppet pennen
i tårer – både sine egne – og andres.

Kr 299 Innbundet – NYHET!

Nå finner
du også et
stort utvalg
gaveartikler i
nettbutikken!

Kr 299 Storpocket

Jarle & Karina Waldemar

KUNSTEN Å LEVE – MED
SORGEN SOM BAKTEPPE

En meningsfull
gave til noen som
har opplevd
sorg og tap

Jeg tror Jack Deere er så rå selvutleverende
for å kunne peke på noe større. Noe som
omslutter selv den største synderen. Det
handler om Guds nåde i et knust liv. Akkurat det er det mange som trenger en påminnelse om.»
– Per Eriksen, Vårt Land, 23. august.

En flott
julegave
til foreldre!

Foreldre har størst påvirkning på de unges
liv, også når det gjelder tro. Her deler
Karina og Jarle Waldemar noen refleksjoner rundt hvordan man kan overlevere
den kristne tro til barn og unge. Boken
bygger på nyere forskning og setter fokus
på den kristne foreldrerollen. Boken er
like relevant for småbarnsforeldre som for
tenåringsforeldre. Bli inspirert og utfordret til å sette fokus på tro i ditt hjem. Du
kan være med å overlevere en tro som får
betydning for hele livet – en tro som varer.

Kr 299 Storpocket – NYHET!

Nyhet!

irerende
m og insp seg
En morso
r
Den egne
julegave!
m
t til den so
også god
tror.
ennå ikke

t.
Lettle.s .
lig
ForstAe .
t
Forklar

Flotte julegaver
til gutter og
jenter (4–9 år)

Julegaver til oppbyggelse og inspirasjon finner du på www.hermon.no!
Fri frakt ved kjøp over kr 350,– Ordretelefon: 63 80 30 99 E-post: ordre@hermon.no
Har du en kristen bokhandel i ditt nærområde anbefaler vi deg å kjøpe bøkene våre der.
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Vi frykter nok et
skippertak for våre
historiske kirkebygg

Vedlikehold: Kronikkforfatterne er bekymret for
at vedlikeholdet av gamle
kirkebygg skal gjøres som
et skippertaksarbeid. Bildet
viser Ringsaker kirke under
restaurering.
 Foto: Fabrica kulturminnetjenester

Det vi trenger for å bevare gamle kirker er ikke én milliard i året i ti år,
men ti milliarder i et 100-årsperspektiv.
Kulturminner
Morten Stige
Fabrica kulturminnetjenester

Kristin Bakken
Adm. dir. i Norsk institutt for
kulturminneforskning

S

tat og kirke holder på å
gjøre opp boet etter at
vedtaket om å skille lag
ble fattet allerede i 2012.
Nå er trossamfunnsloven oppe til
behandling. Den skal blant annet
legge grunnlaget for finansier
ingen av våre bevaringsverdige
kirkebygg. Et av forslagene er å
trekke verdiene i Opplysnings
vesenets fond inn i statskassen
og til gjengjeld gi tilskudd for å
dekke vedlikeholdsetterslepet.
Det vil kreve cirka en milliard
årlig i en tiårsperiode å ta igjen
det samlede vedlikeholdsetter
slepet som er estimert for lan
dets verneverdige kirkebygg. Det
er imidlertid avgjørende at man
velger en annen modell. Inten
sjonen bak forslaget er den beste,
men hva blir konsekvensene?
Skippertak. Vi som a
 rbeider
med historisk bebyggelse er
redd for nok et skippertak. Et

av hovedproblemene i forvalt
ningen av offentlige, historiske
bygg er mangelen på løpende
vedlikehold. Slik har behovet for
et stort løft blitt bygget opp gjen
nom mange år med for knappe
budsjetter rundt om i kommu
nene. Det kreves en ekstra inn
sats for å ta igjen det forsømte,
men en milliard årlig og så stenge
kranene er feil medisin, både på
kort og lang sikt.
Etterslep. For det første vil det
sprenge markedet for kompe
tente håndverkere og rådgivere.
Allerede i dag er det en knapp
faktor, og med en mangedobling
av innstasen vil det gå ut over
kvaliteten på arbeidet samtidig
som prisene kan ventes å øke
dramatisk. Det vil ikke bare gå
ut over kirkene, men også andre
historiske bygg som krever den
samme kompetansen.
I løpet av en tiårsperiode vil
situasjonen ventelig bli bedre
med oppbygging av ny kompe
tanse, men hva skjer da? Da er
vi tilbake til hverdagen og et nytt
vedlikeholdsetterslep vil bygge
seg opp frem til neste krafttak.
Festen er slutt og kompetansen
vil ikke bli utnyttet.

Fondsmodell . E n l a ng t
s unnere modell er å beholde
en fondsmodell med utgangs
punkt i verdiene til Opplysnings
vesenets fond slik Kjell Ingolf
Ropstad luftet tidligere i år. Av
kastningen må øremerkes dek
ning av merkostnader ved ved
likehold av kirker med nasjonal
kulturminneverdi. Ved å overlate
kirken et slikt fond vil det være
mulig å etablere en langsiktig
modell hvor avkastningen årlig
brukes til å ivareta de historiske
kirkene.
Hvor stort bør et slikt kirkean
tikvarisk fond være? Dersom det
estimerte vedlikeholdsettersle
pet på ti milliarder avsettes som
fondskapital vil forventet lang
siktig årlig avkastning være cirka
800 millioner. Om et slikt fond
etableres og fases inn gradvis vil
det være mulig å bygge opp kom
petent kapasitet i takt med vek
sten i utbetalingene fra fondet
og løsningen vil være langsiktig.
Mesteparten av verdiene lig
ger allerede i Opplysnings
vesenets fond. En eventuell
tilføring av statlig kapital i til
legg, for å nå en totalverdi på ti
m illiarder, vil representere en
langsiktig investering oljefon

Nei, det er ikke dyrt å gifte seg i kirken
Bryllup
Trygve W. Jordheim
Kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiver
organisasjon for kirkelige virksomheter

D

et er faktisk helt gratis.
«Å gifte seg i kirken er ofte
dyrt», stod det i en NTB-sak
på side 4 i Vårt Land onsdag.
Påstanden er sakset ordrett fra et opp
slag i avisen Dagen. Både Vårt Land og
Dagen er normalt til å stole på i kirkesaker, men denne gangen glapp det. Å

gifte seg i kirken er nemlig gratis.
Ja, det er dyrt å invitere 80 gjester til
treretters middag i et høytidelig fest
lokale. Ja, en brudekjole kan koste både
skjorta, buksa, sjaketten og slipset. Nei,
det er ikke billig å fly slekt og venner til et
vinslott i Toscana. Ja, det koster et tosifret
antall tusenlapper å leie inn en foto
graf til å d
 okumentere en hel dag midt i
sommerferien.
Alt dette gjelder uavhengig av hvor
vielsen finner sted og hvem som gjennom
fører den. Rammen rundt ekteskapsinn
gåelsen kan koste alt fra ingenting til mange

det verdig. Avkastningen i form
av god eiendomsforvaltning og
fine kulturminner vil være høy.
Det vi trenger er ikke én milliard
i året i ti år, men ti milliarder i et
100-årsperspektiv. Det vil sikre
både kirkebygg og kompetente
håndverksmiljøer.
Flere kirker må fredes. En
særordning for Den norske k
 irke
vil utløse debatt. Det er derfor
viktig å understreke at ordningen
må øremerkes merkostnadene
ved å ivareta k
 irkene med
nasjonal kulturminneverdi. Det
vil i p
 raksis si fredning i henhold
til kulturminneloven. I dag er
bare 14 prosent av k
 irkene f redet,
mens 46 prosent er listeførte.
Listeføringen mister sin hjemmel
når kirken ikke lenger er stat
lig. Det vil derfor være nødven
dig å utvide fredningen til også
å omfatte denne kategorien for å
sikre bevaringsverdiene på sam
me måte som for andre typer kul
turminner. Dessuten bør en del
nyere kirker som ikke er omfattet
av dagens listeføring fredes. Det
kan gi en a ndel av k irkene på
cirka 70 prosent. I S
 verige er til
sammenlikning 88 prosent av
k irkene fredet.

hundre tusen, enten man sier ja i kirken,
på rådhuset, på en strand, en fjelltopp e ller
i moskeen.
Men å gifte seg i kirken, er altså gratis.
Det er få steder du får så god valuta for
ingenting som i Den norske kirke den dagen
du gifter deg: Prest, organist og kirketjener
er inkludert i den kirken du sokner til. Jeg
har prøvd det selv, og det kom aldri noen
faktura.
Selvfølgelig har MF-professor og nest
leder i Kirkerådet, Harald Hegstad, et poeng
når han påpeker at mange velger kirke
vigsel nettopp fordi de ønsker å gjøre mye
ut av begivenheten. Han har nok også rett
i at kirkens staselige rammer er et konkur
ransefortrinn i kampen om brudefolkene.

Forestillingen om at kirkebryllup er dyrt,
mens andre bryllup er billige, er seiglivet.
Fakta finnes imidlertid lett tilgjengelig på
kirken.no/bryllup: «Eit bryllaup i kyrkja
kan vere enkelt eller påkosta.» Og: «Dei
kan seia ja til kvarandre med berre prest og
forlovarar til stades. Stort eller lite b
 ryllaup
– i kyrkja vert livet lagt fram for Gud med
bøn om velsigning.»
Det er selvfølgelig primært kirkelige
organer og virksomheters jobb å få folk
flest til å forstå at kirkebryllup er like gratis
som andre former for ekteskapsinngåel
se. Samtidig bør vi kunne forvente at de
avisene som kan kirkestoff best, ikke b
 idrar
til å sementere sentrale misforståelser blant
folk flest.
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Ja, KrF fremhever at mennesket
har en unik moralsk status
Menneskers grunnleggende rettigheter og krav på beskyttelse er alltid
viktigere enn dyrene, selv om vi snakker om mennesker som er syke, gamle
og har nedsatte funksjoner.
Menneskesyn
Erik Lunde,
Sentralstyremedlem i KrF
og forfatter av boken Uønsket

‘S

kaperverket trenger ikke
KrFs smålige verdier’,
skriver leder i Noah, Siri
Martinsen, i Vårt Land
26. november. Når jeg leser hva
Martinsen tror er KrFs verdier,
er det ikke vanskelig å forstå at
hun trekker denne konklusjonen.
Heldigvis tar hun feil: KrF har aldri
ment at mennesket kan drive grov
utbytting av naturen, eller kynisk
utnytte dyrene for å dekke egne
behov.
Unik moralsk status. Ja, KrF
fremhever at mennesket har
en unik moralsk status. Ingen
skapning er mer verdifull enn
mennesket, og alle mennesker har
den samme høye verdien, uavhengig av egenskaper og funksjonsnivå. Vi er ikke alene om å mene
dette. Ideen om at mennesker står i
særstilling har eksistert i så å si alle
samfunn, og i de fleste r eligiøse,
filosofiske og vitenskapelige
tradisjoner. Menneskets spesielle
moralske status er fremhevet i FNs
menneskerettighetserklæring og i
verdigrunnlaget til Human-Etisk
Forbund. Det er vanskelig å forstå
hvorfor KrFs standpunkt provoserer så voldsomt. Det er formodentlig ikke Noahs stil å skyte spurv
med kanoner, men akkurat i dette
tilfellet er det nettopp det de gjør.

Den humane prioritet. Noah
arbeider for at vi skal forlate
ideen om at mennesket har en

Ottosen og eg bør heller
samarbeida om å få barn
i Syria heim til jul
Ein god ven lærte meg for lenge sidan at det ofte er viktig
å be om «nåde til å teia». I studiet vart vi oppfordra til å
leggje oss på hjarte Luthers ord om å tale vel om nesten
og ta alt i beste meining. Eg øver meg, etter beste evne,
på begge delar.
Etter det siste innlegget trur eg ikkje det kjem noko
godt ut av at Espen Ottosen og eg held fram med dette
ordskiftet. Kanskje vi heller skulle gå saman om noko
som det verkeleg kan kome noko godt ut av: Å saman
arbeide for at norske barn som sit innesperra i Syria
skal få kome heim til jul?
Kari Veiteberg, biskop i Oslo

YY Vårt Land, 26.11.19

KrF vil gjøre arbeidet for dyrs
rettigheter og økosentrisk
naturvern til «hovedfiende».
En slik bakstreversk innstilling
til skaperverket, er det siste vi
trenger, skriver Noah-leder Siri
Martinsen.

unik moralsk status. Det er et fair
standpunkt. Men vi kan ikke late
som om en slik grunnleggende
endring i vårt syn på mennesket
vil være uten konsekvenser. Forlater vi ideen om at mennesket er
spesielt, gir det ikke lenger noen
mening å fremheve mennesket
som særlig verdifullt. Det r eiser
en rekke spørsmål. Hvorfor skal
da mennesket gis rettigheter som
ikke dyr har? Hvorfor skal vi
prioritere å redde liv til mennesker fremfor dyr?
I dag er prinsippet om den
humane prioritet vårt moralske
kompass i møtet med disse
dilemmaene. Menneskers grunnleggende rettigheter og krav på
beskyttelse er alltid viktigere enn
dyrene, selv om vi s nakker om
mennesker som er syke, gamle
og har nedsatte funksjoner. D
 ette
prinsippet er en direkte konsekvens av ideen om menneskets
unike status.

Hvis mennesket ikke lenger
skal ha en unik status, gir heller
ikke prinsippet om den humane
prioritet noen mening. Da må man
finne andre prinsipper for prioritering når ulike interesser står mot
hverandre. Det hadde vært interessant å høre hva Noah m
 ener
burde komme til erstatning for
den humane prioritet, og hvordan man med et slikt system skal
kunne ivareta menneskeverdet
og menneskerettighetene for alle
mennesker.
Ingen blankofullmakt. Til slutt:
Forvalteransvaret er en grunn
verdi i kristendemokratisk ideologi. Det er ingen tvil om at forvalteransvaret historisk har blitt tolket som at menneskene har fått en
blankofullmakt til å utnytte naturen og dyrene for å tilfredsstille
egne behov. Dette er en utdatert
forståelse av forvalteransvaret, og
jeg har aldri hørt noen i KrF som
argumenterer på denne måten.
Selv om mennesket har en unik
moralsk status, er vi en del av og
avhengig av naturen. Mennesket
har et spesielt ansvar for å ta vare
på naturen, men vi har sviktet
dette oppdraget på det groveste.
Klimatrusselen, tap av biologisk
mangfold og overtramp mot dyrevelferden er bare noen av konsekvenser av vår manglende respekt
for natur og dyr.
Men man trenger ikke helle
barnet ut med badevannet. Det
går an å sloss for både menneske
verd og miljø. Kampen for en mer
offensiv miljøpolitikk og bedre
dyrevelferd kan kjempes uten å
forlate den fundamentale ideen
om mennesket unike status.

Mer av den type debatt vi så på NRK, takk!
Takk til Fredrik Solvang og NRK for en opplysende og god
debatt på torsdag 21.11 om Ropstad, miljøbevegelsen,
dyrevelferd og menneskeverdet.
Etter Kjell Ingolf Ropstads uttalelse til KrFs landsstyre har
harde ord og mistenkeliggjøring preget debattklimaet. Det
har vært vanskelig å gripe hva Ropstad egentlig forsøker å
få sagt, da debatten fort begynte å dreie seg om stråmenn.
Dette har Ropstad tilsynelatende ikke gjort en god nok jobb
for å motvirke. Derimot kom Ropstads budskap, etter min
mening, relativt tydelig frem i Debatten på torsdag.
Jeg har verken hørt talen til landsstyret der det hele
startet eller Politisk Kvarter der Ropstad ifølge flere uttaler seg på en «klumsete» måte. Men jeg har skjønt (slik
både Une Bastholm og Ropstad poengterte på torsdag)
at de forskjellige partene ikke akkurat opplever at de har

blitt tolket i beste mening.
Kanskje vi i fremtiden kunne fått mer av den type debatt som vi så på torsdag? Det krever derimot at vi lytter
fremfor å prate selv, og at vi begynner å tolke hverandre
i beste mening. Det skal ikke være noe mål om å vinne
samfunnsdebatten med stor S. I stedet bør vi bruke de
anledningene vi har til å bli kjent med folk som mener
og tror annerledes enn oss selv. Kun på den måten kan
vi bygge opp et tolerant og raust samfunn.
Måten debatten har foregått i det siste tar oss ikke i en
slik retning. Heller ikke torsdagens program var perfekt,
men det var langt mindre polemisering og skittkasting
enn mye annet som har vært skrevet og sagt om miljøbevegelsen, menneskeverdet, dyrenes verdi og Ropstad.
Simon Eikill-Moen, student
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Budskap: I utredningen av ny arbeidsgiver-organisering bør kirkas oppgave
i større grad må komme i fokus: å
formidle evangeliet inn i sin tid og på sitt
sted, skriver kronikkforfatterne. Bildet
Foto: Bård Bøe
viser Fana Kirke.

Ny organisering må
reflektere kirkas oppgave
Når Kirkerådet nå utreder ny arbeidsgiverorganisering i Den norske kirke, bør kirka lokalt få en
ledelse med kirkefaglig kunnskap.
Organisering av DNK
Finn Ragnvald Huseby
Nestleder i Hamar bispedømmeråd

Sevat Lappegard
Tidligere prost på Elverum

D

et settes nå i gang et
utredningsarbeid med
sikte på ny organisering
av kirka. Det har vært
mye fokus på problemet med to
arbeidsgiverlinjer og hvem som
skal sitte med styringsmakt.
Vi mener at kirkas oppgave i
større grad må komme i fokus:
å formidle evangeliet inn i sin
tid og på sitt sted. Kirkas sær
kjenne er at den skaper seg selv
når den løser sine kjerneoppgaver.
Hovedspørsmålet når vi drøfter
kirkas organisering vil alltid være
hvordan vi o
 rganiserer kirka slik
at denne faglige prosessen kan
ivaretas best mulig i dag og skape
utvikling for morgendagen.
Vårt forslag. Vi har utarbeidet
en skisse til ny kirkelig arbeids
giverorganisering. Vi mener det er
særlig to forhold som nå vil være
avgjørende:
Y Kirka må få styrket faglig
ledelse lokalt. Det er gjennom sitt
daglige, faglige arbeid i møte med
menneskene på sitt sted at kirka

U

Biskop og bispedømme bør ha
et tydelig ansvar
for å anspore
og tilrettelegge
for kirkefaglig
kompetanseutvikling.

utdyper forståelsen av evangeliet
og utvikler seg som kirke.
Y Det er nødvendig at kirkas
ulike nivåer og rettssubjekter
henger bedre sammen enn i dag.
De to nivåene for rettssubjekter
kan bli en styrke og en mulighet
både for synergier og for en nød
vendig maktfordeling. Vi mener
at dette kan skje ved at det defi
neres et samarbeid mellom retts
subjektene i styrende organer.
Kirkefaglig ledelse. Vi mener
altså at kirka lokalt må ha en
kompetent ledelse med kirkefag
lig kunnskap og evne til å forstå
tidens og stedets utfordringer på
en relevant måte. Vi tror dette
fordrer økt bevissthet om sam
menhenger når det gjelder fag
lig ledelse. Biskopens tilsyn må
forstås ikke bare som «ettersyn»
eller kontroll. Tilsyn betyr like
mye å anspore, se til at noe skjer.
Biskop og bispedømme bør ha
et tydelig ansvar for å a
 nspore
og tilrettelegge for kirkefaglig
kompetanseutvikling.
Men det fordrer ikke minst en
kompetent faglig ledelse lokalt,
der kirka gjennom sin tjeneste
og virksomhet formes. Det må
organisatorisk legges til rette for
en kontinuerlig kirkefaglig d
 ialog
mellom nivåene i k
 irka. P
 rostiet

har vist seg som en god enhet
for faglig utvikling av prestenes
arbeid. Tilsvarende kan g jøres
gjeldende for alle stillinger i
kirka. Prostiet kan i en ny orga
nisasjon defineres som enhet og
forum for kirkefaglig utviklings
arbeid. Prostiet ledes av en prost,
som vil kunne ha som sin fremste
oppgave å være kirkefaglig leder
i prostiet.

og daglige leder for sin virksom
het, kirkevergen, som ivaretar det
daglige administrative ledelses
ansvar for alle kirkelige stillinger i
fellesrådsområdet. Vi ser fordeler
med et fellesrådsområde på kom
munenivå, men vi understreker
at vårt forslag om arbeidsgiver
organisering også kan f ungere
med et kirkelig fellesråd på
prostinivå.

Samarbeid i fellesråd. I kirke
lig fellesråd tilrettelegges det for
lokalkirkas virksomhet i s oknene
og soknenes samarbeid med
hverandre og med den lokale
kommunen. Relasjonen mellom
kirke og egen kommune er en
livsnerve i folkekirka. Uansett
hvordan man ellers organise
rer kirka, må man finne en løs
ning som ivaretar en slik rela
sjon. Vi mener at dagens kirke
lige fellesråd kan videreutvikles
ved å inkludere også rettssubjek
tet Den norske kirkes virksom
het i fellesrådsområdet. Vi fore
slår at et slikt fellesråd gis prosten
som fast leder. Slik kan arbeids
giverlinjene arbeides sammen
og k
 irka h
 enge bedre sammen.
Prosten som kirkefaglig leder gis
på denne måten en overordnet
rolle også i fellesrådsområdet.
Fellesrådet tilsetter sin sekretær

Behov for å tenke nytt. La oss
nevne at vi i forslaget som er over
sendt Kirkerådets p
 rosjektarbeid
har spilt inn forslag til et sam
spill rundt tilsettings- og inn
stillingsarbeid der de relevante
interessene kan ivaretas. Og vi har
foreslått at saksbehandlingen på
disse områdene e
 ffektiviseres
og profesjonaliseres ved at det
utvikles felles saksbehandler
kompetanse på bispedømmeplan
for slike oppgaver. Det s amme
kan gjelde konflikthåndtering
og disiplinærsaker. Vi vil peke på
at skissen vår på en ny og saks
varende måte binder sammen
rettssubjektene, tar på alvor
soknets virksomhetsa nsvar og
fremmer et styrket faglig arbeid i
kirka. En mer utførlig framstilling
av det som her er foreslått, vil bli
trykket i Nytt norsk kirkeblad nr.
6.
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Verbum forlag søker forlagsredaktør
I Nidaros bispedømme, Namdal prosti
er det ledig stilling som

Prest

i Ytre Namdal
Til denne stillingen tilbys signeringshonorar/
rekrutteringstillegg.
Søknadsfrist: 1. desember 2019
www.kirkejobb.no – Nidaros bispedømme

Verbum Forlag er en del av
Det Norske Bibelselskap.
Organisasjonens formål er på
felleskirkelig grunnlag «å utbre
Den hellige skrift». Bibelselskapet
har siden det ble grunnlagt i 1816
oversatt og utgitt de mest brukte
norske bibeloversettelsene. I tillegg
til bibler gir Verbum ut bøker og
andre produkter med mening og
dybde, til livshjelp og troshjelp.

Har du et levende engasjement for kristen litteratur?
Vil du være med og lage bøker som kan nå bredt ut i kirke og samfunn?
Vi søker en forlagsredaktør som ønsker å utvikle bøker til tro og
livshjelp for lesere i alle aldre. Vi ser etter en dyktig, nøyaktig og
effektiv person som har utdanning på mastergradsnivå i relevante
fag, er kreativ og nytenkende, idérik og fokusert på målgrupper,
kjenner norsk kirke- og kristenliv og har erfaring fra arbeid med
bokproduksjon.
STILLINGSTYPE: 100% fast stilling.

Les hele utlysningen på bibel.no/forlagsredaktor
Søknad med CV sendes til gs@bibel.no innen 3. desember.

Nidaros bispedømme

Kirkeverge
i fast stilling

IDRETTSLÆRERE
BEDEHUSET SALEM SØKJER

For mer informasjon og full utlysningstekst
se våre hjemmesider: vestby.kirken.no
Søknadsfrist: 02.01.2020

Vestby kirkelige fellesråd

FORSAMLINGSLEIAR
Inntil 100% stilling

Vi ønskjer å kome i kontakt med deg som har kall eller
interesse for å leie verksemda i nytt og tenleg bedehus i
Mosterhamn, Bømlo kommune. Vi bygger på den evangelisklutherske vedkjenninga og er knytt til Indremisjonen (IMS).
Fullstendig utlysing: www.salem-moster.no.
Ta kontakt med styreleiar Arne Borgemyr, tlf. 413 20 375.
Søknad med CV sendast til post@salem-moster.no.
Søknadsfrist: 7. januar 2020.

Midlertidig stilling (vikariat) som idrettslærer med hovedfokus på Fotball, midlertidig stilling som idrettslærer med
hovedfokus på CrossFit og midlertidig stilling som lærer
på Freeride ved Molde folkehøgskole fra 01.01.20. –
31.07.20.
Dette kan bli din mulighet til å jobbe i kristen folkehøgskole.
Se www.molde.fhs.no, ledig stilling, for utfyllende informasjon.
Spørsmål kan rettes til rektor Helge Kjøll jr.
mobil 95876937.
Søknad med CV sendes til admin@molde.fhs.no
Søknadsfrist : Snarest og innen 04.12.19.

Leil. til leie
på Vevelstad Ski, m/garasje
ledig fra 11des, Kr12000,
66kvm. Telf: 66808689

JULEMESSE
Lørdag 30. november 2019
Nordstrand Bedehus kl 12-16
Tyslevveien 79
Andakt ved Alf Henry Rasmussen kl 13
Sang og musikk
Kafé med grøt, kaker og kaffe
Åresalg og annen utlodning
Salg av småkaker og andre varer

VELKOMMEN!

Adventsbasar
DEN NORSKE ISRAELSMISJON

vil invitere deg til

Lørdag 30. november kl.11.00 -15.00
Lovisenberg Menighetshus, Lovisenberggata 4, Oslo

Plass til
overs?

Møte med Bjørn Helge Sandvei kl.13

MOTTA DAGLIG BIBELVERS PÅ SMS

BIBEL

Vårt Land

til 1933

10 % av overskuddet går til Det Norske Bibelselskap. Kundesenter:
Tlf: 22 310 310 - Epost: bibel@mentormedier.no.
Tjenesten er levert av Mentor Medier AS og koster kun 2 kroner per melding.
Beløpet trekkes forskuddsvis fra din telefonregning hver måned.
Du kan når som helst si opp abonnementet.

Kr. mann 55 år
ønsker kontakt med kr.
dame i alder 35-60 år.
Interesser: Sport, reiser,
dyr og musikk.
Bill.merk 83218

For å svare på
annonsene,
legg brevet i en konvolutt
med “Bill. mrk.”-nummer.
Legg så brevet i en ny
konvolutt merket BM
og send det til:

Send

Frist for bestilling av annonser er
senest kl. 14.00, to virkedager
før innrykk.
annonse@vl.no

Karpe Diem
Finnes det en mann
på sørlandet med glimt i
øyet som er interessert i å
møte dame 70+?
Billmerk: 83281

Postboks 1180, Sentrum,
0170 Oslo

vl.no/eiendom

VÅRT
vårt LAND
land

FREDAG
fredag 29. NOVEMBER
november 2019

Filminfo og billetkjøp på:
www.odeonkino.no

COLOSSEUM 1-2-3-4
Fridtjof Nansens vei 6

Ailos reise-Et nordnorsk..
87 min (6 år)
søn 1510

OBS! Vær oppmerksom på at det kan skje endringer. Se www.nfkino.no/oslo

Madama Butterfly (2019)
212 min (Alle)
man 1830
Snekker Andersen og..
70 min (Alle)
lør 1200 1415 søn 1330

Apocalypse Now: Final Cut
Western Stars
183 min (Ikke vurdert)
83 min (Alle)
ons 1930
man tors 1300
Brillebjørn på ferie
KLINGENBERG 1-2-3-4
67 min (Alle)
Olav V’s gate 4
søn man 1530 ons 1600
Downton Abbey
Doctor Sleep
123 min (6 år)
151 min (15 år)
fre 1545 lør søn 1515
fre 2050 lør 2040
man tirs ons tors 1600
søn man tirs tors 2000
Ford v Ferrari
Dronningen
152 min (9 år)
128 min (15 år)
fre-man ons tors 1930
man tirs ons 1230*
Ghamad Shere
Familien Addams
140 min (6 år)
86 min (6 år)
fre 2045 lør søn 2030
lør 1200
man 2015
Ford v Ferrari
Godt nyttår Chile
152 min (9 år)
111 min (12 år)
fre 1300 1730 2045 lør 1715 fre man-tors 1600
2045 søn 1700 2025 man
lør søn 1530
tirs 1300* 1730 2020 ons
Judy
1715 2030 tors 1730 2020
118 min (6 år)
Frost 2
fre 1830 lør søn 1800
103 min (6 år)
man tirs ons tors 1840
søn 1300
Marianne & Leonard
Håp
101 min (Alle)
126 min (9 år)
fre 1825 2115 lør søn 1800
fre 1230* lør tirs 1430 søn 2045 man-tors 1745 2115
man 1715 ons 1300* 1730
Pagalpanti
Joker
163 min (9 år)
122 min (15 år)
tirs ons tors 2015
fre 2100 lør 2030 søn tirs
Sauen Shaun filmen
ons tors 2045
87 min (6 år)
man 1245 2045
fre-man ons tors 1700
Kaptein Sabeltann og..
Scandinavian Silence
82 min (Alle)
75 min (Alle)
lør 1200 søn 1300
fre 1615 2115 lør søn 1545
Last Christmas
2045 man-tors 1545 2115
102 min (Alle)
fre 1000 1740 lør 1740 søn Systemsprengeren
120 min (12 år)
tors 1730 man tirs 1000
fre man-tors 1830
1730 ons 1000 1800
lør søn 1745
Maleficent: Mistress of Evil RINGEN 1-2-3-4-5-6
118 min (9 år)
Sannergata 6D
fre 1430 lør 1420
Black
and Blue
Midway
108 min (15 år)
138 min (12 år)
fre lør 2310
søn-tors 2040
fre 2100 lør 2020
Brillebjørn på ferie
67 min (Alle)
Sauen Shaun filmen..
lør 1130 1330 søn 1315
87 min (6 år)
fre 1220 lør 1200 1415
Den avskyelige snømannen
søn 1300 1500
97 min (6 år)
fre lør 1200 søn 1330
Snekker Andersen og..
man-tors 1200 1430*
70 min (Alle)
fre 1000 1530 1730 lør 1300 Disco
1500 1730 søn 1300 1500
95 min (12 år)
man 1000 1520 1715 tirs
fre-tors 1800
1000 1100 1230 1520 1715
Doctor Sleep
ons 1000 1230 1520 1700
151 min (15 år)
tors 1715
fre lør 1950
Spionen
søn 2020
110 min (12 år)
man tirs ons tors 2000
fre man 1000 lør 1745 søn
Ett minutts stillhet
tors 1720 tirs 1000 1720
111 min (12 år)
ons 1000 1430
fre tors 1130
Western Stars
Ford v Ferrari
83 min (Alle)
152 min (9 år)
fre 1800
fre 1200 1400 1430 1730
GIMLE
1800 2100 2130 lør 1400
Bygdøy Allé 39
1430 1730 1800 2100 2130
søn 1600 1700 1930 man
Astrup- Flammen over..
tirs ons tors 1200* 1340*
79 min (12 år)
1700 2020*
tors 1515

Sauen Shaun filmen
87 min (6 år)
fre 1440 lør 1230 1440 søn
1300 1510 man-tors 1450
Snekker Andersen og..
70 min (Alle)
fre lør 1130 1400
søn 1300 1500 1530 man
tirs tors 1130 1330 1530 ons
1130* 1200* 1330 1530
Terminator: Dark Fate
128 min (15 år)
fre lør 2220
The Informer
114 min (15 år)
fre lør 2300
The Nightingale
136 min (15 år)
fre lør 1650 søn 1720
man tirs ons tors 1700
SAGA 1-2-3-4-5-6

Stortingsgata
Ailos
reise-Et 28
nordnorsk..
87 min (6 år)
fre 1430 lør 1200 1430 søn
1345 1600 man tirs 1115
1530 ons tors 1045 1530

Askeladden - I soria..
101 min (9 år)
fre lør 1300 søn 1415
man tirs ons tors 1445
Black and Blue
108 min (15 år)
fre 2000 2245
lør 1645 1945 2230 søn 1815
2100 man-tors 1745 2030
Brillebjørn på ferie
67 min (Alle)
lør 1030 1230 søn 1400
man tirs ons 1330
De dødes tjern
94 min (15 år)
fre lør 1915 søn 2115
man tirs ons tors 2100

Yao
103 min (Alle)
fre lør 1645 søn 1845 man
tirs ons 1830 tors 1300 1830
SYMRA 1-2
Lambertseter senter

Ailos reise-Et nordnorsk
eventyr
87 min (6 år)
lør 1200 søn 1300
Black and Blue
108 min (15 år)
fre 2240 lør 2250
Enai Noki Paayum Thota
Tamilsk film
156 min (15 år)
fre 2225 lør 2200 søn 2025
man ons tors 2015
Familien Addams
86 min (6 år)
fre 1700 ons 1800

Hustlers
110 min (12 år)
fre lør 1530 søn 1700
man tirs ons tors 1715
Joker
122 min (15 år)
fre 1130 man-tors 1200

Snekker Andersen og Julenissen
Last Christmas.A.102m
Håp.9år.No.125m
Skin.15år.120m
MATINE-VISNINGER FREDAG
12.00: Håp
12.30: Ford v Ferrari

NØTTEKNEKKEREN

Ford v Ferrari
152 min (9 år)
fre 1915 lør 1930
søn 1900 man 1945
tirs tors 2000
ons 1430 1930
Frost 2
103 min (6 år)
søn 1200
Håp
126 min (9 år)
fre 1930 lør 1900 søn 1730
man 1715 tirs 1200* 1440
ons 1130* tors 1720

SØNDAG KL.15.00
Ballett fra Royal Opera House

JULEGAVETIPS

Last Christmas
102 min (Alle)
fre 1445 lør 1630
man 1500
tirs 2050 ons 1145 tors
1130*
Midway
138 min (12 år)
tirs 1130* ons 1415

Den avskyelige snømannen Sauen Shaun filmen
87 min (6 år)
97 min (6 år)
fre 1715 lør 1415 søn 1515
fre lør 1030
Snekker Andersen og
Doctor Sleep
Julenissen
151 min (15 år)
fre 1100 1815 lør 1815 søn 70 min (Alle)
ons 2000 man tirs tors 1115 fre 1500 lør 1130 1330
1530 1730 søn 1445 1650
2000
man1745 tirs 1530 1730
Enai Noki Paayum Thota
ons 1730 tors 1200* 1520
156 min (15 år)
Systemsprengeren
fre lør 2100
120 min (12 år)
Familien Addams
tirs 1800
86 min (6 år)
fre 1115 1330 lør 1230 1445 VIKA 1-2-3-4
Ruseløkkveien 14
søn 1445 man-tors 1530
Ford v Ferrari
152 min (9 år)
fre lør 2130 man-tors 1200

NOEN AV FILMENE DENNE UKEN:

OBS! 18 års grense på filmer,
grunnet skjenkebevilling

En hvit hvit dag
108 min (12 år)
fre man tirs ons 1515 1810
lør søn 1610 1845
Håp
126 min (9 år)
fre man-tors 1430 1730
2110 lør 1400 1730 2110
søn 1400 1810 2110

Kaptein Sabeltann og Den..
Joker
82 min (Alle)
fre lør 1045 1415 søn 1615 122 min (15 år)
fre-ons 2030
man tirs ons tors 1600
Judy
Last Christmas
118 min (6 år)
102 min (Alle)
fre lør 1900 søn 1800 2030 lør søn 1300
man tirs ons tors 1100 1900 Marianne & Leonard
Maleficent: Mistress of Evil 101 min (Alle)
fre man tirs ons 1510
118 min (9 år)
fre 1545 1700 lør søn 1715 lør søn 1540
Håp
Downton Abbey
man tirs ons tors 1800
Skin
126 min (9 år)
123 min (6 år)
119 min (15 år)
fre lør 1720 2015 søn 1700 Marjaavaan
tirs 1300*
fre man tirs ons 1500 2115
man tirs ons tors 1730 2050 135 min (12 år)
lør søn 1545 2115
Ford v Ferrari
fre lør 2145
tors 2115
Joker
152 min (9 år)
Midway
122 min (15 år)
fre 2045
Sorry We Missed You
fre lør 1930 søn 2040 man 138 min (12 år)
søn 2000
102 min (12 år)
fre 1845 2200 lør 2230
tirs ons 2045 tors 1200*
ons tors 2030
fre man tirs ons 1815
søn 2015 man-tors 2045
2045
lør søn 1830
Håp
Pasmerkti Pajurio Diazas
Last Christmas
126 min (9 år)
Spionen
103 min (18 år)
fre ons 1300 1730 søn 1630 102 min (Alle)
110 min (12 år)
fre 2020 2250 lør 1145 2020 lør 2000
man 1515
fre man tirs ons 1800
2250 søn 1330 2030
tirs 2100
lør 1815 søn 1300
Sauen Shaun filmen
man ons 1130 2100 tirs
tors 1730
87
min
(6
år)
1130 1200* 2100 tors 2100
The Nightingale
fre 1340 lør 1100 1340
It’s A Wonderful Life
Maleficent: Mistress of Evil søn 1430 man tirs ons tors 136 min (15 år)
129 min (9 år)
fre man-tors 2100
1330 1600 1815
118 min (9 år)
lør 1630
lør søn 1310 2100
lør søn tirs ons tors 1520
Snekker Andersen og..
Knives Out
fre man 1200* 1520
The Nutcracker Royal
70 min (Alle)
130 min (12 år)
fre lør 1300 1500 1600 1700 Opera House 19/20
tirs 1730
Midway
135 min (Alle)
søn 1345 1600 1730 man
138 min (12 år)
søn 1730
Last Christmas
tirs 1500 1700 ons 1030
fre
lør
1415
1615
søn
1725
*Seniorkino *Babykino *4DX *SUPREME
102 min (Alle)
1230 1500 1700
2000 man-tors 1415 1730
lør 2000
*Strikkekino
tors 1030 1500 1700

PREMIERE FREDAG 29/11
Black and Blue.15år.108m
Ford v Ferrari.9år.152m
«ET IMPONERENDE STYKKE ARBEID…
PÅVIRKET AV BERGMAN OG TARKOVSKI»
the hollywood reporter

SCANDINAVIAN
SILENCE
RE IM O

SA GOR

en film av

MARTTI HELDE

RE A

L ES T

Scandinavian Silence.A.75m
The Nightingale.15år.136m
Kun få visninger

SANDNES
SE DETALJERT PROGRAM PÅ
www.odeonkino.no
NOEN AV FILMENE DENNE UKEN:

Snekker Andersen og Julenissen
Den avskyelige snømannen.6år
Last Christmas.A.102m
BABYKINO FREDAG KL.12.15
Black and Blue
SENIORKINO FREDAG Kl.12.30
Ford v Ferrari
MATINE-VISNINGER FREDAG
12.00: Snekker Andersen
12.40: Håp
12.45: Den avskyelige snømannen

PREMIERE FREDAG 29/11
Black and Blue.15år.108m
The Nightingale.15år.136m
Kun få visninger
Ford v Ferrari.9år.152m
Med forbehold om endringer.

www.IKO.no

FREDAG 29.11. TIL TORSDAG 5.12.

STAVANGER
SE DETALJERT PROGRAM PÅ
www.odeonkino.no

Kurs, materiell og rådgivning innen trosopplæring

For billettsalg, filmomtaler og åpningstider, se www.nfkino.no
Merk! Ingen reservasjon av billetter. Bytting av billetter gjøres på
kinoen senest 20 minutter før filmen starter.

vårt LAND
land
VÅRT

fredag 29. NOVEMBER
november 2019
FREDAG

LØSNING FREDAGSKRYSS NR. 1606
De heldige vinnerne ble:

Terje Harald Hella, Isdalstø
(5 flax-lodd)

Åse K. Mellemstrand, Kleppe
(5 flax-lodd)

Gudstjenestelisten
Søndag 1. 12 – 1. søndag i adventstiden – Matt 21,1-11
DEN NORSKE KIRKE
AKERSHUS
Asker kirke Søn: 11 Familiegudstj.
Marita Elvemo Sivertsen. Bodil
Kvangarsnes. Ingvild Køhn
Malmbekk. Ofr: KFUK/M Global. K.skyss: 91153563. Dåp.
Bryn kirke Søn 11 Lys Våken gudstj.
Stein Bjarne Westnes. organist:
Harald Jordheim. 17 Lyssmesse ved
speiderne. Stein Bjarne Westnes.
organist: Harald Jordheim.
Dalen kirke Søn: 18 Lysmesse. Jo
Dalene.
Eiksmarka kirke Søn: 11 Gudstj.
Else Engebretsen. Organistvikar
Kjetil Bergheim. Eikeblaas deltar.
Ofr: Men. misjonsprosjekt Misjonsalliansens helseprosj. på
Filippinene. Dåp. Nattv. K.kaffe.
Enebakk kirke Søn: 18 Lysmesse og
julelystenning. Kapellan Bent Erik
Arnesen. Organist Knut-Harald
Rydning/ Gruppen "Non stop" fra
Flateby barne og ungdomskor. Ofr:
Men. barne- og ungd. arb.
Fjellhamar kirke Søn: 11
Familiegudstj med lys våken.
Sogneprest Tor Martin Synnes.
Organist Maria Brabrand. Dåp.
Nattv.
Frogn kirke Søn: 11 Lys våken
familiegudstj. Dag-Kjetil Hartberg.
Arild Heggelund, Tracy Steller og
11.åringer.
Gjøfjell kirke Søn: 16 Gudstj. Svein
Hunnestad.
Greverud kirke Søn: 11 Gudstj med
band og lovsangsteam. Anders
Johansen. Presentasjon av det nye
menighetsrådet. Supersøndag.
Hakadal Kirke Søn: 11 Gudstj.
Eivind Ørum. Lys Våken deltar.
Utdeling av adventsgave til alle
barna. Ofr: Egen menighet. Nattv.
K.kaffe.
Haslum kirke Søn 11 Familiegudstj Lys Våken. Stine Kiil Saga, Sigrid
Eline Andersen og Knut Kårvatn
Eikeland. 11 åringer, Bærum Soul
Children og Gitarist Eirik Grove.
Ofr: Acta. Nattv.
Heggedal kirke Søn: 15 Gudstj og
julegrantenning. Magnus Kjellin.
Organist Grethe Laugerud. K.kaffe/
kaker/pølser osv. Trekning av julelotteriet. Ofr: Men. arb. K.kaffe.
Helgerud kirke Søn: 11
Lysvåkengudstj. Margrete Telhaug.
Mari Almås Holen- Ragnhild
Narvestad Hungnes. Tim Stern.
Lys våken-barn deltar. Ofr: Men.
eget arbeid. K.kaffe.
Holmen kirke Søn: 11 Gudstj. Anne
B. Tjentland. Ofr: men.arbeid.
K.skyss: 97177056. Dåp. Nattv.
K.kaffe.
Høvik kirke Søn: 11 Høytidsgudstj.
Trygve Rø. Thröstur Eiriksson.
Bærum Bachkor. Ofr: Men. musikkarbeid. Nattv. K.kaffe.

Jar kirke Søn: 11 Adventsgudstj. Lys
våken. Thomas Berbom. Maya
Winther Solheim. Maria Hansli.
Ofr: Asker og Bærum KFUK/M.
K.skyss: 6710. Nattv. K.kaffe.
Kolbotn kirke Søn: 18 Lysmesse.
Johan Gimse. Ungdomskoret Opus.
Kroer kirke Søn: 19 Lysmesse. Jan Kay
Krystad. Anne Christine P. Grolid.
Kråkstad kirke Søn: 17 Kveldsgudstj.
Anne Jørstad. Tor Magne Brækkan,
Tweensing, Kråkstad musikkorps.
Fakkeltog. Julegrantenning.
Langhus kirke Søn: 11 Gudstj.
Gunnvor Hovland. Anna Rubach.
Nattv. K.kaffe.
Lillestrøm kirke Søn 11 Gudstj.
Mosdøl, Aas og Velsrud.
Presentasjonsgudstjeneste. Ofr:
MF vitenskapelige høgskole. Konf.
presentasjon. Nattv. 1740 Tenn et
lys-konsert.
Lommedalen kirke Søn: 11 Gudstj.
Ruth Ingeborg Sveinsdotter og
Sebastian Wemmerløv. TweenStars
synger. Ofr: Stefanusalliansen.
S.skole. K.kaffe.
Nesodden kirke Søn: 11 Gudstj.
Svein Hunnestad. Utd. av 4-årsbok. Dåp. Nattv.
Nittedal Kirke Søn: 11 Gudstj. Kjell
A. Skartseterhagen. Nattv.
Nordby kirke Søn: 17 Lysmessse.
Jan Kay Krystad. Hans Dur
Molvik. Timea B. Holby.
Rotnes kirke Søn: 11 Gudstj. Einar
Weider. Ofr: Egen menighet. Dåp.
S.skole. Nattv. K.kaffe.
Rælingen kirke Søn: 11 Høymesse.
Sigrun Hermannsdottir/Alf
Knutsen. Seniorkoret deltar. Dåp.
Nattv.
Siggerud kirke Søn: 16 Lysmesse.
Gunnvor Hovland. Lorenzo
Nardocci, Siggerud skolekorps og
Siggerud Speidergruppe. Ofr: Den
kristne kirke i Palestina.
Skedsmo kirke Søn: 11
Familiegudstj. Haraldsen.
Bjørklund. Ofr: Kirkens familievern. Dåp. Nattv.
Ski nye kirke Søn: 11
Storfamiliegudstj. Sven
Holmsen. Ulf Krupka. Ofr:
Misjonsprosjektet. Nattv. K.kaffe.
Skjetten menighetssenter Søn: 11
Gudstj. Andersen. Sæther. Ofr:
Egen menighet. Nattv.
Skårer kirke Søn: 11 Familiegudstj
med lys våken. Tormod
Westermoen, liturg. Organist
Anders Fjell Meyer. Nattv.
Snarøya kirke Søn: 11 Høymesse.
Rune Klæboe. Ofr: gatefolketmisjonsprosjekt. Nattv.
Strømmen kirke Søn: 11 Gudstj.
Dalen og Skjeflo. Presentasjon av
nytt menighetsråd. Ofr: Norges
Kristelige Studentforbund. Nattv.
Tanum kirke Søn: 11 Gudstj for store
og små. Juleverksted. Dorothee
Ziller. Organist: Tord Gustavsen.
Kirkeskyss. Ofr: Men. eget arbeid.
Nattv. K.kaffe.

Vardåsen kirke Søn: 11 Gudstj
Supersøndag ADVENT. Olaf H
Haraldstad, Yngvild W Stuksrud
og Jorunn Bottolfs. BIbel til
6-åringene. Juleverksted etter gudstjenesten. Ofr: Men.arb.et. Nattv.
K.kaffe.
Østenstad kirke Lør 13 Gudstj med
Lørdagsklubben. Astrid Sætrang
Morvik. Prostidiakon Jarle
Klungrehaug. Nattv. K.kaffe. Søn
11 Gudstj. Astrid Sætrang Morvik.
Kristin Hesselberg Meland. Cello:
Anna Carlsen. Ofr: IKO. S.skole.
Nattv. K.kaffe.
Østerås kirke Søn: 11 Gudstj Lys våken!. Andreas A. Fosby.
Menighetspedagog Mari L. S.
Søreide, kateket Lise Vaule. Kantor
Dorte Fiskaa. Ofr: Menigehtens
eget arbeid. Nattv. K.kaffe.
Øvre Rælingen kirke Søn: 11
Høymesse. Magne Klubben,
Åse Torill Løvoll. Randi Anita
Jacobsen, trompet. Dåp. Nattv.
Ås arbeidskirke Søn: 11 "Lys våken"
gudstj. Ingrid Ulvestad Øygard.
Jostein Grolid. K.skyss: 95004667.
BUSKERUD
Slemmestad kirke Søn: 11 Gudstj.
Lys Våken-barn deltar. Nattv.
K.kaffe.
Teglen - Spikkestad kirke - og
kultursenter Søn: 11 Gudstj. Lys
Våken-barn deltar. Nattv. K.kaffe.
Åros kirke Søn 18 Lysmesse. Vi
tenner julegrana, gløgg og pepperkaker. 1930 Konsert med
Prosjektkoret.
OSLO
Oslo domkirke Søn: 11 Høymesse.
Elisabeth Thorsen (preken),
Mathias Gillebo og Maria Halldén,
liturger. Oslo Domkirkes Guttekor.
David Maiwald, dirigent. Marcus
André Berg, orgel. Nattv. K.kaffe.
Akershus slottskirke Søn: 11
Høymesse. Garnisonsprest
Trygve Tyreid. Kantor Lars Notto
Birkeland. Sang ved vokalkvartett. Trompet: Tormod Åsgård
fra Forsvarets stabsmusikkorps.
Dørene åpnes kl. 10.30. Ofr:
Kirkens bymisjon. Dåp. Nattv.
Bakkehaugen kirke Søn: 11
Nærmiljøgudstj. Gjest Åste Dokka
og liturg Ingrid Vad Nilsen. Per
Christian Jacobsen, solist Live
S. Skrindo, Ullevål skolekorps.
Ofr: Misjonsprosjektet i Vietnam
(Misjonsalliansen). Dåp. Nattv.
K.kaffe.
Bekkelaget kirke Søn: 11 Gudstj
for store og små. Mari Løvaas.
Organist Ørjan Apeland. Ofr:
Stefanusalliansen. Nattv. K.kaffe.
Bygdøy kirke Søn: 18 Lysmesse.
Rut Ugland. Organist: Vetle Seland
Halvorsen. Koret stella Vitae og
Bygdøy skoles musikkorps. Ofr:
Bygdøy speider, Bygdøy skolekorps og Stella Vitae. K.kaffe.

Bøler kirke Søn: 11 Gudstj for små
og store. Dag Auli. Erling Strøm.
Margit Bente Steensnæs. Deltakere
fra "Lys Våken". Ofr: Eget arbeid.
Nattv. K.kaffe.
Døvekirken Søn: 15 Lysmesse. Jarl
Åge Tjørn. Soul Children Sign,
konfirmanter, dans, tegnspråkpoesi.
Ofr: Soul Children Sign. Nattv.
K.kaffe.
Ellingsrud kirke Søn: 11 Se Furuset.
Felles familiegudstjeneste i Furuset
kirke.
Fagerborg kirke Søn: 11 Høymesse.
Bendik Baasland. Kantor
Gjermund Brenne. Ofr: KRIKKristen Idrettskontakt. S.skole.
Nattv.
Fossum kirke Søn: 11 SAMMENinkluderingsgudstj. Ole Kristian
Sand. Diakon Liv Bergh. Organist
Eline Dalhoff. Ofr: Men. arb.e.
Nattv. K.kaffe.
Frogner kirke Søn: 11 Lysmesse.
Margunn Sandal. Organist: Bjørn
Kleppe. Anneline Emanuelse.
Frogner Kammerkor m.dir Sindre
H Bjerkestrand. Ofr: Norsk
søndagsskoleforbund-Oslo krets.
Dåp. K.kaffe.
Furuset kirke Søn: 11 Felles familiegudstj. Deltakerne på LysVåken
og speiderne blir med. Sokneprest
Klara Vogl. Kantor Irina Khoreva.
Trosopplæringsleder Beate Katrine
Sørensen og Marianne Gullhaugen.
Ofr: KFUK-KFUM. K.kaffe.
Gamle Aker Søn: 11 Høymesse 1.
søndag i advent. Sylvi Baardseth
Panjwani. Kantor Yngve Sporild
Breievne. Ofr: Trosopplæringen.
Nattv.
Grefsen Søn 11 Gudstj. Kapellan
Thor-André Holten. sammen med
Rønningen Folkehøgskole. Ofr:
Kirkelig ressurssenter. S.skole.
Nattv. K.kaffe. 1130 Gudstj på
Grefsenhjemmet. Sykehjemsprest
Ingrid Rian. Nattv. K.kaffe.
Grorud kirke Søn: 11 Gudstj.
Vibeke Bergsjø Aas. Organist Ole
Johannes Kosberg. Ofr: Kirkens
bymisjon. Dåp. Nattv. K.kaffe.
Grønland kirke Søn: 11 Gudstj.
Ingrid Nyhus. Olav Rune
Bastrup. Schola St.Hallvard m.fl.
Kirkesuppe. Dåp. Nattv.
Hasle kirke Søn: 11 Hasle kirke
stengt på grunn av rehabilitering.
Se Sinsen kirke.
Haugerud kirke Søn: 11 Høymesse.
Prest Carsten Schuerhoff. Organist
Natalia Eliseeva. Innsamling av
misjonsbøsser. Presentasjon av nytt
menighetsråd. Dåp. S.skole. Nattv.
K.kaffe.
Hauketo-Prinsdal kirke Søn: 11
Adventsgudstj. Kjerstin Jensen.
Eivind Hildre Spilling. Fredrik
Brekke Møller. LysVåken-deltakerne
er med. Ofr: Men. arb. Konf. presentasjon. Dåp. Nattv. K.kaffe.
Holmenkollen kapell Søn: 11
Dåpsgudstj. Line Lindholm. Petter
Amundsen. Dåp.

Frist for innlevering av manus/rettelser er onsdag kl 9.00 Epost: gudstjenestelisten@vl.no

Høybråten kirke Søn: 11 Gudstj.
Svein Simonsen. Organist Simon
Gunnar Skyttemyr. Ofr: Men.
arb.e. Nattv. K.kaffe.
Ila kirke Søn: 17 Tenning av julegrana utenfor Ila kirke.
Kampen kirke Søn: 17
Julegrantenning. Marit
Skjeggestad. Vilde Bolstad
Bakken, Colin Smith og Maryam
Trine Skogen.
Kulturkirken Jakob Søn: 20
Julesalmemesse. Anna Runesson
og Anne Anita Lillebø.
Lambertseter kirke Søn: 11 Sprell
levende/fam gudstj. Fredrik Ulseth.
Eget band, Avdentsgrøt mm etter
gudstj. Ofr: Men. arb. for barn og
unge. Dåp. Nattv. K.kaffe.
Lilleborg kirke Søn: 11 Messe for
små og store. Hanne Slåtten. Karen
F. Nystøyl. Kristian Hernes (org.).
LysVåken-deltakere medvirker.
Ofr: Men. arbeid for barn og unge.
Nattv. K.kaffe.
Ljan Kirke Søn: 11 Familiemesse.
Morten Holmqvist. Organist:
Kristian Sæland. Ofr: Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep. Nattv. K.kaffe.
Lovisenberg kirke Søn: 11
Høymesse 1. søndag i advent. Arne
Braut. Kantor Ulf Nilsen. Ofr:
Trosopplæringen. Nattv. K.kaffe.
Manglerud kirke Søn: 11
Avskjedsgudstj for sokneprest
Espen Andreas Hasle. Prest, Anne
Marie Lofthus Hindahl. Preken
av Espen Andreas Hasle. Kantor,
Sophia Blum. Trompet, Bjørn
Husom. Nils Haugland, sang. Ofr:
Maritastiftlesen. Nattv. K.kaffe.
Mortensrud kirke Søn: 11 Familie
gudstj m/Lys Våken. Trond
Løberg. Soul Children. Nattv.
K.kaffe.
Nordberg kirke Søn: 11 Gudstj
for store og små, "Lys Våken".
Gunnhild Nordgaard Hermstad,
Elisabeth Danielsen Haare. organist
Eivind Gjerdalen Vonen. Ofr: Egen
menighet. Nattv. K.kaffe.
Nordstrand Kirke Søn: 11 Lys
Våken gudstj. Anne Grete Listrøm.
Ungdommene fra menigheten
bidrar. Ofr: Nordstrand menighet.
K.kaffe.
Oppsal kirke Søn: 11 Gudstj. Kåre
Skråmestø. Haakon Omejer Sørlie,
vikarorganist. Ofr: Eget arbeid.
Dåp. S.skole. Nattv. K.kaffe.
Ormøy kirke Søn: 11 Familiegudstj.
Barbro Schmedling. Organist
Simen V. Johannessen. Ofr: Men.
arb. K.kaffe.
Paulus kirke Søn: 11 Gudstj. Arne
Jor, Christine Aarflot og Svein
Tormod Bekkhus. Konfirmanter og
gruppe fra Sofienbergkoret. Ofr:
Men.arb.et. Dåp. Nattv. K.kaffe.
Ris kirke Søn: 11 Familiegudstj
Lys Våken. Arnfinn Eng. Terje
Baugerød, sang: Thea Ryder. Nattv.

Inntoget i Jerusalem
Matt 21,1-11

Romsås kirke Søn: 11 Lys Våken
gudstj. Einar Østerhagen. Diakon
Eldrid Brekke, organist Marta
Tsvettsikh og barn fra Lys Våken
deltar. Ofr: Kirkens bymisjon.
Nattv. K.kaffe.
Røa kirke Søn: 11 Familiemesse. Roald
Einar Ottersen, Olav Morten Wang.
Oppsetting av julekrybbe. Ofr: Men.
eget arbeid. Nattv. K.kaffe.
Rødtvet kirke Søn: 11 Gudstj for
små og store. Anne Berit Evang.
Organist Erik Johannes Husom,
barnekorene Minimuk og Mukula
deltar. Ofr: Kirkens bymisjon.
Nattv. K.kaffe.
Sagene kirke Søn 11 Gudstj for
store og små Lys våken. Prest:
Toril Bull-Njaa Larsen, trosopplærer Alf Martin Lie. Kantor Stein
Skøyeneie. Ofr: Offer: Men. arb.
Dåp. Nattv. K.kaffe. 15 Tenning
av julegrana utenfor Sagene
kirke. Jørgen Foss og Knut Rygh.
Tigerstaden drill og Bjølsen skoles
korps.
SEM-huset Søn: 11
Adventssalmegudstj. Sverre Bang.
Organist Marianne Graff. Ofr:
Men. arb. Nattv. K.kaffe.
Sinsen kirke Søn: 11 1. søndag i
advent Familiegudstj. Ole Andreas
Holen. Organist Randi Rosendahl.
Lysvåken deltakere og Hasle familiekor. Ofr: Men. eget arbeid. Dåp.
Nattv. K.kaffe.
Skøyen kirke Søn: 11 Gudstj for
små og store - Lys Våken. Sophie
Panknin, Asbjørn G. Håkonseth.
Marianne R. Eriksen. 11-åringer
fra Lys Våken deltar. Dåp. Nattv.
K.kaffe.
Storsalen Søn 11 Morgengudstj.
Stovner kirke Søn: 11 Gudstj for små
og store. Lys Våken. Elise Gillebo
Skredsvig. Kantor Roar Berg. Ofr:
Misjonsprosjekt Normisjon/Shagan
barnehjem. Dåp. Nattv. K.kaffe.
Søndre Skøyen kapell Søn: 11
Gudstj. Vigdis Rø Berntsen. Lars
Fredrik Nystad, organist. Ofr: Eget
arbeid. Nattv. K.kaffe.
Sørkedalen kirke Søn: 10 Gudstj.
Torbjørn Fink. Ofr: Men. eget arbeid. Dåp.
Tonsen kirke Søn: 11 LYS VÅKEN!
Familiegudstj. Maria Paulsen
Skjerdingstad, Helga Marie
Abrahamsen, Eivind Frustøl. Philip
Birkenes. Tween Sing deltar. Ofr:
Men. barnearbeid. Nattv. K.kaffe.
Trefoldighetskirken Søn: 19
Evensong. Gaute Granlund. Kantor
Marius Skjølaas, Oslo Chorale selskap. Ofr: Trosopplæringen. Nattv.
K.kaffe.
Ullern Søn: 11 "Lys Våken" gudstj.
Jorund Andersen, Anette
Fredly, Elisabeth Frafjord
Torp, Barnekoret, 2. Bestum
Sjøspeidergruppe. Kantor Halgeir
Schiager, Ullern Vocale. Ofr:
Vennskapsmenigheten i Ntuzuma i
Sør-Afrika. Dåp. Nattv.

Uranienborg kirke Søn: 11
Høymesse. Eirik Rice Mills.
Kantor Inger-Lise Ulsrud, orgel.
Sangere fra Oslo Kammerkor.
Henriette Viktoria Skagen, dirigent. Ofr: Kirkens Nødhjelp. Dåp.
S.skole. Nattv. K.kaffe.
Vestre Aker kirke Søn 11 Høymesse.
John Egil Rø. Karstein Sigurd
Ærø og Majorstuen barne- og ungdomskor. Ofr: Misjonsprosjektet i
Vietnam (Misjonsalliansen). Dåp.
Nattv. K.kaffe. 19 Kveldsmesse.
John Egil Rø. Karstein Ærø. Ofr:
Misjonsprosjektet Vietnam. Nattv.
Voksen kirke Søn: 11 Lys Våken,
Familiegudstj. Kapellan Johannes
Thoresen Elgvin. Reitan Jacobsen,
Gundersen, Elverhøi. Soul Kids.
Band.Tweens forsangere. Ofr:
Sat 7 - misjonsprosjektet. Nattv.
K.kaffe.
Vålerenga kirke Søn: 11 Lys Våken
Gudstj. Ingunn Rinde. Lys Våkenbarn, Kristian Kvalem, Burghard
Wellmann, Synnøve Sætre, Ingvil
Storheim og Åse Werner. Ofr:
Kirkas familiearbeid. Dåp. Nattv.
K.kaffe.
Østre Aker kirke Søn: 11 Gudstj
for små og store. Prest Heinke
Foertsch og Sara Moss-Fongen.
Organist Ieva Berzina m/
KORiKAT. Men.ped. Piriant
Sivabalachandran. Nattv. K.kaffe.
AUST-AGDER
Birkenes kirke Søn 11 Høymesse.
Gunvor Hofseth. Ofr: Men.arb.
et. Dåp. 18 Lysmesse. Gunvor
Hofseth. Speiderne. Ofr: Men.
arb.et.
Oggevatn skole Søn: 11 Gudstj.
Frode Eikrem. Ofr: Oggevatn
skule.
ADVENTISTKIRKER
Adventistkirken Betel, Akersgaten
74. Lør: 10 Lørd. Bibelstudium
11.15 Gudstj. Delfred Onde.
BAPTISTKIRKER
Bærum Baptistkirke, Holtet 37.
Søn: 11 Gudstj. Per Midteide.
Elin Flatebø leder. Musikk ved
Øyvind Olsen. Einar Skog. S.skole.
K.kaffe.
Oslo Sentrum Baptistkirke,
Hausmannsgaten 22. Søn: 11
Gudstj, 1. søndag i advent.
Håkon Sigland, Tema; Inntoget i
Jerusalem. An Hong Nguyen. Ofr:
Menigheens virksomhet. S.skole.
K.kaffe.
DET EVANGELISK-LUTHERSKE
KIRKESAMFUNN
DELK-kirken i Bergen,
Rosenbergsgt. 1. Søn: 11
Familiegudstj. Jan Bygstad. Ofr:
Men. arb. Nattv. K.kaffe.

Oslo: Ryenberget kirke,
Enebakkveien 152. Søn: 11
Familiemøte. Håkon ValenSendstad. Ofr: S.skolen Norge.
Skauen kr. skole, Skien, Jon
Alvssonsgate 14. Søn: 11
Søndagsmøte.
Østfold menighet, Hauges Minde,
Hans Nielsen Hauges vei 39,
Rolvsøy. Søn: 11 Gudstj. Ragnar
Andersen. Grøt serveres. Nattv.
DEN EVANGELISK LUTHERSKE
FRIKIRKE
Bærum Frikirke, Skogveien 69.
Søn: 11 Familiegudstj. Synnøve
Gundersen. S.skole. K.kaffe.
Kraftverket, Pilestredet 69. Søn: 11
Gudstj. Kjetil Gilberg. Felle gudstjeneste med Vestre Frikirke. Dåp.
S.skole. Nattv. K.kaffe.
Oslo Søndre Frikirke, Lofsrudveien
6. Søn: 11 Gudstj. Bønn 1015.
Oslo Vestre Frikirke, Pilestredet
69. Søn: 11 Fellesgudstj med
Kraftverket menighet. K.kaffe.
Bønn 1030.
Østre Frikirke, Lakkegate 47. Søn:
11 Gudstj. Johan Valen-Sendstad.
Aleksander Lorentzen m.fl. Nattv.
K.kaffe. Bønn 1030.
KATOLSKE KIRKER
St. Olav domkirke, Akersveien 1.
Lør 18 Søndagsmesse på norsk.
19 Søndagsmesse på polsk. Søn
08 Messe på polsk. 0930 Messe
på engelsk. 11 Messe på norsk.
13 Messe på vietnamesisk. 1430
Messe på polsk. 16 Messe på
polsk. 18 Messe på engelsk. 1930
Messe på norsk.
Mariakirken, Nyveien 17. Lør 18
Søndagsmesse på polsk. Søn 09 1.
søndag i Advent - messe på polsk.
11 1. Søndag i Advent - Høymesse.
14 1. søndag i Advent - Messe på
polsk.
St. Dominikus Kirke, Neuberggaten
15. Søn 09 Messe. 11 Høymesse.
St. Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds
kirke), Veståsen 24. Søn 0930
Messe på engelsk. 1130 Høymesse
på norsk.
St. Hallvard kirke, Enerhauggata 4.
Søn 0930 messe på ukrainsk i lille
sal. 0930 fromesse. 11 høymesse.
13 messe på polsk. 16 messe på
engelsk. 19 messe på polsk.
St. Hallvard kirke/Holmlia, Søn: 18
messe på Holmlia.
St. Hallvard kirke/Skoklefall kirke,
Søn: 1330 messe på Nesodden.
St. Johannes menighet,
Bredtvetveien 12. Lør 18 Første
søndagsmesse. Søn 09 Messe
på polsk. 11 Messe på norsk. 13
Messe på polsk. 15 Messe på
engelsk. 1730 Messe på tamilsk.
1929 Messe på spansk.

Se mer på gudstjenestelisten.no

St. Joseph kirke, Akersveien 4. Lør
17 Søndagsmesse på italiensk. Søn
0930 Messe på norsk. 11 Messe på
kroatisk. 1230 Messe på spansk. 14
Messe på burmesisk. 16 Messe på
fransk. 18 Messe på engelsk.
DEN NORDISK-KATOLSKE
KIRKE
St. Johannes Døperen kirke, Nordre
kapell, Kierschowsgt 10. Søn: 11
Høymesse.
St.Mikael kirke, Kilevoldveien
26 Årum (Fredrikstad). Søn: 11
Høymesse.
FRELSESARMEEN
Frelsesarmeen Oslo 3.korps, Nordre
gt. 25B. Søn: 11 Generasjonsgudstj
/ Diplomfest. Julio Davila. Grøt
og kaffe etter gudstjenesten.
NB! Kl. 17.00 Juletretenning på
Universitetsplassen.
Frelsesarmeen, Templet korps,
Kommandør T.I.Øgrims plass 4.
Søn: 11 Adventsgudstj. Anders
Skoland. K.kaffe. Bønn 1030.
Majorstua korps, Kirkeveien 62.
Søn: 11 Ikle dere Kristus! Kaptein
Wim Bijl. S.skole. K.kaffe.
METODISTKIRKEN
Centralkirken, St. Olavsgate 28.
Søn: 11 Gudstj. 1.s.advent. Maria
Pedersen-Mong taler. Anna
Russnes synger. Musikk ved Kåre
Øgreid og Amalie Patzke. S.skole.
K.kaffe.
Metodistkirken på Bjølsen,
Bergensgata 12. Søn: 11
Generasjonsgudstj. MBUdag. Solidaritetsgruppa.
Skrangleorkester. Organist Andrè
Storeng. Ofr: Barne-og ungdomsforbundet. K.kaffe.
Metodistkirken på Grünerløkka,
Thv. Meyersgt. 56 A. Søn: 11
Gudstj - "Dette er ditt liv".
Pastor Terje Nilsen i samtale
med Elsa Berggren. Musikkoret
synger. Forbønnsavdeling. Ofr:
Metodistkirken på Grünerløkka.
S.skole. Nattv. K.kaffe.
Øståsen kirke, Kornmoveien 16B.
Søn: 11 Gudstj. Prest Roar G.
Fotland taler og leder. Tom
Falmark er organist. Nattv.
MISJONSKIRKEN
Bærum Misjonskirke, Gml
Drammensvei 18. Søn: 11 Gudstj.
Sigmund Evensen. Ofr: Wycliffe
Bibeloversettelse. K.kaffe.
Misjonskirken Follow, Marens vei
11. Søn: 11 Gudstj og innsettelse
av ny pastor. Rune Fridell. En
høytidsdag for MK Follow da vi
får vår første pastor, Erna Søgaard
Ultvedt. S.skole. Nattv. K.kaffe.
Bønn 1030.

ORTODOKSE KIRKER
Den ortodokse hl. Nikolai Kirke,

Tvetenveien 13. Søn: 11 liturgi på

kirkeslavisk og norsk. f. Johannes.
diakon og kor. K.kaffe.

Maria Bebudelse ortodokse kirke,

Thor Olsens gate 9. Lør: 10 Liturgi
på gresk m/ innslag av norsk. f.
Alexandros.

Vår Frelsers ortodokse kirke,

Akersveien 33. Søn: 11 Liturgi på
kirkeslavisk. f. Kliment.

PINSEMENIGHETER
Filadelfiakirken Oslo, St. Olavs gate
24. Søn 11 Gudstj. David André
Østby. 18 Sentrum 18. David
André Østby.

PM Evangeliesalen Berøa,

Nordregate 18 b. Søn: 11 Gudstj.

Jon Brammer. Ofr: Egen menighet.
DEN LUTHERSKE KIRKE I
NORGE
Messiaskirken (Adventkirken

Ulsrud), John G. Mattesons vei 11.
Søn: 11 Høymesse. Biskop Torkild
Masvie. Nattv. K.kaffe.

SPORTSKAPELLER
Haslumseter kapell, Fossumveien
900. Søn: 12 Ingen gudstj.

Nordmarkskapellet, Nordmarka.
Søn: 12 Sportsgudstj. Vera
Fjelltveit.

Sørmarkskapellet, Kollerøysveien

24. Søn: 12 Sportsgudstj. Cathrine
og Trond Hansrud.

Østmarkskapellet, Søn: 12

Sportsgudstj. Steinar Lindvig.
INTERNASJONALE KIRKER

American Lutheran Congregation,

Fritznersgate 15. Søn: 11 Worship
service, in English, with Holy
Communion. Tim Peterson.

Margaretakyrkan, Hammersborg

Torg 8. Søn: 11 Högmässa på 1:a
Advent. Per Anders Sandgren.

Benjamin Åberg, kör och solister.
Nattv. K.kaffe.

St Edmund`s Anglican Church,

Møllergt. 30. Søn: 11 Advent 1 /

All Age Service / Cristingle. Nattv.
ANDRE KIRKER OG
TROSSAMFUNN
Kvekersamfunnet, Grønland 12,
4.etg. Søn: 11 Stille andakt.

Misjonssalen Oslo, Tullins Gate 4.
Søn: 11 Gudstj. Jan Erik Lehre.
Ofr: NLM. Bønn 1030.
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Kultur Bøker

Tips oss Y kultur@vl.no

Kom og
trøyst meg
Ei av årets beste bøker er bortgøymd, lita og grå. Det er akkurat
den boka du treng no.
KOMMENTAR
Lars Petter Sveen
Bokansvarlig

D

a Vigdis Hjorth på eit arrangement tidlegare i haust spurte Dag Solstad om kva
han såg etter i bøker, høyrte han først
ikkje spørsmålet. Han bøygde seg fram,
måtte få det ein gong til, før han lente seg tilbake,
og sa: «Trøyst. Eg ser etter trøyst.»
Finnes det noko meir menneskeleg enn dette?
Trøyst er støtte, lindring, lette, oppmuntring. Når
vi som jobbar med litteratur snakkar og skriv om
tendensar i litteraturen, om kva som er viktig, kva
som er årets beste eller kven som burde vinne ein
pris, så er det sjeldan vi sett ord på korleis bøkene
trøyster oss.
Kan det vere derfor ei av årets beste bøker har
blitt så lite lagt merke til?
Nærleik og vennskap. Min imaginære venn av
Anne Helene Guddal gjer ikkje noko stort nummer
ut av seg. Ho er bortgøymd, lita og grå. Ikkje nokon
bok eg har lest i år, har
eg vendt så ofte tilbake
Dikta hentil. Og ikkje nokon bok
nar får meg
i år har gitt meg så mytil
å
føle
meg
kje trøyst.
Den første halvpar- sett.
ten av boka er korte
dikt som alle handlar
om ein imaginær venn. Dei er enkle, men det tok
meg ei stund før eg greidde å sette ord på kven den
imaginære vennen er. Først trudde eg vennen var
eit bilde på einsemd eller død. Eg fekk det ikkje
til å gå opp.
Da eg slutta å tolke, og heller forstod det slik det
står, at dikta berre skriv fram ein ekstra venn, losna
det for meg. Den imaginære vennen er eit ønskje,
ei bønn, om eit vennskap, om nærleik, om lette.

U

«Jeg vet ikke hvorfor
jeg trenger min imaginære venn
Min imaginære venn
sier det ikke er nødvendig å vite»
Når alt er grått. Eg veit ikkje heilt kvar Min imaginære venn kjem ifrå, og eg kjenner ikkje så godt
til Anne Helene Guddal. Men dikta hennar får meg
til å føle meg sett. Dei sett ord på ei einsemd som
eg trur mange av oss kjenner på. Når alt er grått,
når det ikkje er noko å sjå fram til. Når neste dag
er like kjølig og hard som klosettskåla.
Om det er ein ting eg ønsker etter ein mørk november, så er det trøyst. Eg treng ikkje vite kvifor,
og det er ikkje nødvendig heller. Eg berre treng
det. Det er ikkje så meir komplisert enn det. Og eg
trur ikkje svaret til Dag Solstad var så mykje meir
komplisert heller.
At Guddal maktar å skrive fram så mykje trøyst
på knappe 58 sider, gjer henne til ein nasjonalskatt.
Kjøp denne vesle boka, pakk henne inn, legg henne
i skapet. Og ta henne fram når kveldsmørket ikkje
er til å halde ut.

Korleis
selje ei
kristen
bok?
U

Eg håper det
ikkje er slik
at når ein redaksjon
ser forlagsmerket på
boka, så legg ein boka
bort.

Dan Aksel Jacobsen, salssjef i
Verbum forlag

Bok-stabel: Kvart år kjem det ut
fleire stablar bøker frå kristne forlag. Men kor mange av dei finn du
i bokhandelen? Og får dei omtale i
avisene?


Foto: Erlend Berge/arkiv
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det er eit sug etter gode bøker med kristent tilsnitt, så vil større
U Dersom
forlag ta dei, seier Bernhard Ellefsen, bokansvarleg i Morgenbladet

BOKMARKNADEN: Bøker frå kristne

forlag får sjeldan omtale utanom dei
kristne avisene. – Vi jobbar aktivt for å
komme i posisjon, seier forlagssjef.

Lars Petter Sveen

har vore omtalt av både NRK og
Klassekampen.

lars.petter.sveen@vl.no

– Når vi gir ut ei bok om fastetida
så ventar eg ikkje at VG nødvendigvis er interessert i ho. Men kyrkja og
kyrkjelyden er interessert, og dei når
vi ut til i andre kanalar.
Det fortel Dan Aksel Jacobsen, salssjef i Verbum forlag, eit av dei store,
kristne forlaga i Noreg. I ein vanleg
bokhandel er bøkene til dei kristne
forlaga sjeldan å finne. Skal
du kjøpe bøkene som Verbum, Lunde, Ikon, Hermon
eller St. Olav forlag gir ut,
må du helst gå til ein kristen bokhandel. Eller kjøpe
dei over nett.
Korleis overlever dei kristne
forlaga i ein slik marknad?
Heile samfunnet. Jacobsen
seier Verbum har ein strategi
for å nå lesarar utanfor det
kristne segmentet.
– Vi har ein del forfattarar
som skriv om bibeltematikk
som er av interesse for heile
samfunnet. Eg ventar som sagt
ikkje at hovudstadspressa
er interessert i heile breidda
av det vi gjer. Men den kristne
pressaventar eg at skal vere interessert, og det synest eg dei er.
Som eit eksempel på ei bok som
har fått merksemd utover den
kristne dagspressa, trekker
han fram Boka om boka av
Hans Johan Sagrusten, som

Bibelen som humor. Om den
kristnebokmarknaden er ein nisje i
seg sjølv, så er den katolske bokmarknaden enda mindre. Det kan Kristine
Dingstad, forlagsjef i St. Olav forlag
skrive under på.
– Dei store opplaga kan vi sjå langt
etter. Men eg er nøgd. Eg synest vi når
fram med våre bøker. Vi får mykje
god omtale til å vere så små som vi
er. Vi har ein trufast lesekrets. Men
eg kunne sjølvsagt ønskt meg inn i
bokhandlane.
Dingstad fortel at ho har høyrt om
ein bokhandel som hadde plassert
Bibelen under hylle for humor.
– Det er kanskje eit eksempel på at
vi ikkje når ut. Men vi har titlar med
potensiale.
Stolt publiseringstradisjon. – Kvifor trur du at det er så svak dekning
av bøker frå kristne forlag i avisene
utanom Vårt Land og Dagen?
– Det handlar vel først og fremst
om at sjangeren er vanskeleg å selje
inn. Sjølv om menneska i dag søker
meining, så søker ein ofte meininga
utanfor den institusjonelle religionen.
Bøker med merkelapp frå ein institusjonell religion blir nok meir sett
på som propaganda enn litteratur.
Dingstad meiner at mange tek feil
der, og peiker på at det finst kristne
bøker i ulike sjangrar som vil vere
interessante og god lesing for dei
fleste.Ho trekker fram Reformasjon utan folk av Henning Laugerud,

INSTITUSJONELL: – Sjølv om menneska i dag søker
meining, så søker ein ofte meininga utanfor den
institusjonelle religionen. Bøker med merkelapp frå
ein institusjonell religion blir nok meir sett på som
propaganda enn litteratur, uttalar Kristine Dingstad
(t.v.), forlagssjef i St. Olav forlag, om bøker frå kristne
Foto: Alf Simensen/arkiv
forlag. 

Omtale: – Når vi gir ut ei
bok om fastetida så ventar
eg ikkje at VG nødvendigvis er interessert, seier
Dan Aksel Jacobsen, salssjef i Verbum forlag.


Foto: Verbum forlag

som vart kjøpt inn av Kulturrådet, og
boka til Karl Gervin om munkane på
Hovedøya.
– Dette er bøker som viser ein
u nderkommunisert versjon av

kristendommens historie i Noreg.
Dei burde absolutt nå ut til ei sekulær presse.
Men Dingstad legg vekt på at dette
er opp til dei kristne forlaga sjølv.
– Det er vårt ansvar å finne nye
vegar inn i bokhandlane og inn
im
 edia. Vi feirar bokåret i år, og
det katolske Noreg står i ein stolt
publiseringstradisjon. Vi jobbar aktivt med å komme i posisjon igjen
som ei r elevant stemme.

lesarar av Morgenbladet.
– I den grad det kjem ut bøker som
har allmennkulturelle ambisjonar,
så vurderer vi dei. Når eg vurderer b
 øker så er det med eitt
blikk på kvar enkelt bok. Men
gjennomsnittskvaliteten på
bøker frå små nisjeforlag er
av erfaring lågare.
– Kvifor trur du det er slik?
– Eg trur at dersom det er eit
sug etter gode bøker med kristent
tilsnitt, så vil større forlag ta dei. Nisjeforlag har lågare terskel for å publisere bøker som dei store forlaga
ikkje satsar på. Terskelen blir høgare
når det skal ut i det store offentlege
rommet.
Ellefsen synest det er heilt greitt.
Trongt nålauge. Men kva meiner
så den sekulære pressa sjølv? Vi spør
– Viss du vil lese svakare bøker i
Bernhard Ellefsen, bokansvarleg og din nisje, så finn du dei her. Eg liker
kritikar i Morgenbladet. Kvifor er å bake, og les fleire dårlege bakebødet ingen bokmeldingar av bøker frå ker med glede.
kristne forlag hos han?
– Det er eit trongt nålauge for å bli
Eitt sett med briller. Dan Aksel
vurdert. Ein del forsvinn nok også Jacobsen i Verbum tenkjer at Elleffordi mange av bøkene er for spesiali- sen har rett i at ein del av bøkene på
serte. Dei kristne forlaga er å betrakte kristne forlag er for spesialiserte.
som nisjeforlag.
– Bøker om dåp og faste angår
Han innrømmer at dei truleg ikkje kanskje ikkje alle. Men på den anhar meldt ei Verbum-bok på mange dre sida så har vi bøker som vil engaår.
sjere dei fleste. Når vi greier å binde
– Det er nok slik at allmenta til bibeltematikk til det som er vår felles
desse forlaga ikkje overlappar vår arv, så opplever vi å bli vurderte av
allmente. Men eg får heller ikkje noko alt frå Dag og Tid og Klassekampen
til Aftenposten.
informasjon frå desse forlaga.
– Men eg håper det ikkje er slik at
Lågare kvalitet. Ellefsen har sjølv når ein ser forlagsmerket på boka, så
jobba i kristen bokhandel og har god legg ein boka bort. Det kan ikkje vere
oversikt over forlaga det gjeld. Men slik at ein har bestemt seg for at dette
han trur få bøker er aktuelle for forlaget vurderer vi ikkje.

U
Dei

kristne
forlaga er
å betrakte
som nisjeforlag.

Bernhard Ellefsen, bokansvarleg i Morgenbladet
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N
Stor i utlandet

Y No skal de høyre! Vi har ein nordmann som har fått den estiske Tarjei
Vesaas' debutantpris! I kid you not!
Øyvind Rangøy har fått den estiske
debutantprisen for boka Sisikond,
som på norsk blir Innvolar. Rangøy, som kjem frå Rangøya, rett ved
Fræna, hjartet av Møre og Romsdal,
fortel til BOK 365 at «sisikond», altså
innvolar, var det første ordet han
lærte på estisk. Det lærte han av ein
estisk medarbeidar da han stod ved
sløyebenken på eit fiskemottak på
Vestlandet. Dette er heilt utruleg, og
vi håper boka snart kjem på norsk!

Fjorårsvinneren: James Frey

med Katerina.

Dårleg sex
Y Og da er tida inne for nominasjonane til årets definitivt artigaste
litterære pris: Litterary Review kårer
den dårlegaste skildringa av sex i
bøker av året. De trur kanskje at dette
berre gjeld smusslitteratur? Å, nei da!
Tom Wolfe vant prisen i 2004, vart
rasande, og meinte kritikarane ikkje
skjønte ironi. James Frey vant i fjor.
Houellebecq vart nesten nominert
i år, men slapp audmjukinga. Vi får
dessverre ikkje trykt dei nominerte
utdraga her i avisa, så da er det berre
å google. Eller som ein av årets nominerte, Mary Costello, skriv i The
River Capture: «She begged him to
go deeper (...)».

Corbyn
Y Det er tid for valkamp i Storbritannia, og Jeremy Corbyn har komme
med valflesk som varmar: Han vil
beskytte biblioteka mot kutt. I eit
intervju med Penguin Books seier
han at Det konservative parti har
stengd hundrevis av bibliotek. Det
høyres ut som harde tidar, og vi håper biblioteka ikkje blir borte på den
engelske øya dersom Boris Johnson
blir statsminister. Biblioteka kan vel
heller ikkje søkje om EU-midlar.
Vårt Land

Nådefull og
kampklar
Nåde: Det som både forbauser og imponerer mest med denne boka, er Ocean Vuongs vilje til å skildre sin egen historie med
Foto: Tom Hines/Pelikanen forlag
omsorg, livsvilje, og – til og med – nåde, skriver vår anmelder om På jorda er vi glimtvis vakre.

Det er med god grunn at Ocean
Vuong har blitt en litterær sensasjon.
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Bok Roman
Ocean Vuong
På jorda er vi glimtvis vakre
Oversatt av Rune F. Hjemås
300 sider
Pelikanen forlag

Stor romankunst.

kultur@vl.no

E

r destruksjon nødven
dig for kunsten? Det er
en hvit mann som spør
på et skriveseminar i
New York, hvor Ocean Vuong
deltar. Mannen bærer en kaps
som a
 ntyder at han er veteran
fra Vietnamkrigen, som er det
landet, og den krigen, Vuong selv
kommer fra.
«Nei, sir, øydelegging er ikkje
nødvendig for kunsten», sva
rer Vuong. Han har sett denne
volden på nært hold, og hjem
søkes stadig av den. Å opphøye
destruksjonen kan han ikke gå
med på.
Påstanden spørsmålet bærer
i seg, kan på et vis høres ut som
en forskrudd saligprisning: Hel
dig er den som lider, for han har
noe gripende å fortelle. Den som
har lidt, er kunstnerisk heldig,
for han har noe på hjertet. Ja,
jeg overdriver, men det er like
fullt ikke til å stikke under stol
at kulturen vår, og kanskje særlig
vi som er priviligerte, kan tillate
oss å abstrahere lidelsen siden
den alltid er på avstand

Litterær sensasjon. Det er
ikke tvil om at På jorda er vi
glimtvis vakre er en hjerteskjæ
rende og sterk historie. Boka er
den første romanen til Ocean
Vuong (født 1988), som på kort
tid har blitt en litterær sensasjon
i USA. Kanskje skyldes noe av
det at Vuongs livserfaringer gjør
inntrykk. Men det er ikke derfor
romanen hans er verdt å lese. Det
er fordi den er usedvanlig godt
skrevet.
Vuong debuterte i 2016 med
poesiboka Natthimmel med
k ulehòl (på norsk i høst). Både
i romanen og diktene skriver
Vuongmed utgangspunkt i eget
liv: Han kom til USA som toåring,

etter å ha vært et år i flyktninge
leir på Filippinene. I Hartford,
hvor han vokser opp, kjenner
han på en dobbelt fremmedgjø
ring: I tillegg til å oppleve rasis
me, er han homofil. Dessuten blir
han slått av mora, som sammen
med Vuongs bestemor sliter med
traumer fra Vietnamkrigen.
Det finnes med andre ord mer
enn nok grunn til at Vuong skul
le være både rasende og full av
tunge tanker. Men slik framstår
det ikke: I På jorda er vi glimtvis
vakre er det en klok og omsorgs
full forteller vi møter.
Brevroman. Romanen er ut
forma som en serie brev til mora.
Dette er et påfallende grep, for
Vuong er den første i familien
sin som lærer å lese. Mora,
som jobber i en neglesalong, er
a nalfabet. Mellom de to er et gap
som Vuong sørger over.
Men det er også ei nærhet.
Gjennom springende og gjerne
poetiske nedslag i egen barn
dom og ungdomstid, forsøker
han å komme til rette med sin
egen bakgrunn og familie. På
tross av volden, skriver han med
stor ømhet for mora. Det gjør at
Vuong ikke bare viser fram det
vonde, men også hvordan han
lever med det.
Amerikanske tilstander. Helt
vesentlig i Vuongs beretning, er
forholdet til ungdomskjæres
ten Trevor. Trevor kommer fra
fattige kår, har en alkoholisert
far, spiser masser av junkfood
og nærmer seg maskuliniteten
sin fra en ganske annen innfalls
vinkel enn den mer sarte Vu
ong. De to møtes mens de har
sommerjobb på en tobakkfarm,
og gir seg prøvende hen til hver
andre. Vuongs skildringer av den
seksuelle utforskninga deres går
tett på det famlende begjæret.
Det berører.
Jakten på egen identitet er sen
tralt i Vuongs oppvekstskildring,

U

men minst like viktig er skild
ringa av USA som kommer til
syne. Her framtrer et land prega
av rasisme, store klasseskiller,
fordommer mot homofile og et
trangt mannsideal. Vuong har
blikk for hvordan samfunns
trukturer kan ødelegge men
nesker. Dette gjelder både kri
gen han kommer fra i Vietnam,
men også Trevor, som sliter med
rusavhengighet etter at han
blei gitt a
 vhengighetsskapende
smertestillende piller da han
knakk beinet.
Nådefull. En fordom mot
 olitisk litteratur er at den er
p
«sint, og derfor naiv, enkel, ‘rå’ og
tom», slik Vuong påpeker. Dette
gjelder ikke På jorda er vi glimtvis
vakre. Det som tvert imot både
forbauser og imponerer mest
med denne boka, er Vuongs vilje
til å skildre sin egen historie med
omsorg, livsvilje, og – til og med
– nåde. Han mener at skriving
handler om «å kommeså langt
ned at verda gir deg ein nådefull
ny vinkel, eit større utsyn skapt
av mindre ting». Vuong greier å
tilgi både mora og familien, uten
å gjøre forargelsen på samfun
net mindre.
Så får det være at det finnes
enkelte noe svulstige passasjer.
Vuongs roman har mer enn nok
integritet til å ta i bruk store ord
om både livet og kunsten: «Heile
denne tida har eg fortalt meg sjølv
at vi kom frå krigen – men eg tok
feil, mamma. Vi kom frå skjønn
heita. Ikkje la nokon forveksle oss
med frukta av valden – men hel
ler at valden, etter å ha passert
gjennom den frukta, ikkje greid
de å øydelegge henne.»
Klok. Alt i alt er På jorda er vi
glimtvis vakre er ei klok bok og
en rik leseopplevelse. Rune F.
Hjemås sin oversettelse til ny
norsk ivaretar godt Vuongs stem
me og poetiske språk. For meg
er dette en av årets beste bøker.

Vuongs roman har mer
enn nok integritet til å ta i
bruk store ord om både livet og
kunsten.

GARNESS
julekonserter

10. des. Q42 KRISTIANSAND
GJEST: JONAS ALASKA
11. des. MODUM BAD
13. des. BETESDA HEDDAL
14. des. KULTURKIRKEN JAKOB OSLO
GJEST: JONAS ALASKA
16. des. GRIMSTAD MISJONSKIRKE
GJEST: JONAS ALASKA
Foto: Morten Bjerk | Design: Johan Christian Hafstad / FND

Anmeldelse
Ulla Svalheim

17. des. BETEL SVENNEVIK LINDESNES
18. des. FRØYLAND OG ORSTAD KYRKJE
19. des. RANDABERG KIRKE
20. des. SALEM KONFERANSESENTER
BERGEN HEMMELIG GJEST *

21. des. KNARVIK KYRKJE
HEMMELIG GJEST *
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Mellom
dødsleie
og barsel
Ved å fylle romanen til randen med
årets mest brukte tema, fødsel og
barseltid, klarer Ellen Mari Thelle
interessant nok å skrive om mye mer
enn det.
Anmeldelse
Hilde Slåtto
kultur@vl.no

H

va betyr det at over ti
forfattere født mellom
1977 og 1987, så langt
i år, har skrevet utgi
velser som kretser rundt temaet
foreldreskap og barn?
Det grensesprengende allmenne. I denne generasjonen
forfattere er det ikke nødven
digvis slik at det personlige er
politisk. Det er i hvert fall ikke
hele bildet. Det er heller et t ydelig
behov for å skrive personlig om
det allmenne prosjektet å skape
en familie. Flere av utgivelsene
beskriver et sjokk og et ubehag
over hvor omveltende det er å
tre inn i morsrollen. Og hvor
nært dette er knyttet opp til den
skremmende følelsen av å miste
seg selv.
For denne generasjonen er det
allmenne det grensesprengende.
Avstand og nærhet. Ellen Mari
Thelles roman Halvparten meg,
halvparten deg føyer seg rett inn
i denne rekken av utgivelser. Men
Thelle tar et grep som gjør at jeg
umiddelbart puster lettet ut i
møte med romanen. Hun legger
handlingen frem i tid. Det per
sonlige slipper umiddelbart tak
i fortellingen fordi vi har enda
ikke kommet til 2030. Så enkelt
kan det gjøres.
I 2030 ligger Lines mor på
dødsleie på et sykehjem. Hennes,
og mannen Tores, fire døtrehar
kommet hjem for å være med på
den siste etappen til mormoren.
Lavmælt skriver Thelle frem en
kvinne som betrakter sine stor
vokste barn som ligger og sover i

sine ungdoms senger. Voksne og
barn på en og samme tid. På syke
huset blir den døende, demente
moren også betraktet, der hun
ligger rolig, pustende, med øy
nene igjen. Tapt for denne verden.
Det fryktede rommet. Thelles
beskrivelser av situasjonen, der
Line gleder seg over at hele
familien er samlet og smerten
over hvorfor de er der, er forun
derlige enkle og gjenkjennelige.
Slik føles det å stå rundt en syke
seng, og se på når noen vi elsker
forlater oss. Jeg opplever denne
stilen nesten foruroligende, fordi
den er så realistisk.
Sømløst vandrer tankene til
Line frem og tilbake, fra barnas
barndom, minner om moren,
rommet de er i, sykepleierens
rutinerte omsorg. Denne stilen
oppleves på en rar måte blottet
for et ønske om å fremkalle
følelser og berøre leseren. Det er
fordi teksten, med sin enkelhet,
gir plass til mine egne minner,
mine egne følelser, mine egne er
faringer. De blir som en dobbelt
eksponering på en tekst, som i
mangel av et bedre ord; kjennes
autentisk ut. Om en har opplevd
å stå ved sin mors dødsleie eller
ikke, i fremtiden vil vi stå der en
dag. Og Thelles roman viser oss
dette fryktede rommet.
Vellykket. Thelles kor te
romanpå litt over hundre s ider
vever sammen en fortelling om
tre generasjoner av kvinner, i
form av en familiefortelling om
fødsel, ventetid, barndom og død.
Romanen er delt opp i kortedeler
i årstallene 2030, 2022, 2018
og 2032. Hver del har sin egen
fortellerform. Den første de
len a rbeider med en strøm av
minner,tanker og følelser. Det
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Thelle klarer å si noe
om hvordan det hverdagslige og det dramatiske
henger nøye sammen.

Familiefortelling: Ellen Marie Thelles korte roman på litt over hundre
sider vever sammen en fortelling om tre generasjoner av kvinner, i form
av en familiefortelling om fødsel, ventetid, barndom og død.


Bok Roman
Ellen Mari Thelle
Halvparten meg,
halvparten deg
111 sider
Flamme forlag

Forunderlig gjenkjennelig.

som skjer i 2022, tar for seg Lines
spørsmål rettet til sin demente
mor om hva hun husker. Slik
skapes Lines strøm av minner
om til omriss av et levd liv.
Disse to delene er de beste i
boken – her greier Thelle ved sin
måte å fortelle på, å skape mot
stand og avstand til det nære og
det såre.
Nærsynt og personlig. Tredje
del, 2018, er nærmest vår egen
tid og består av dagbokslignende
notater der Line teller ned til sin
fjerde fødsel. Denne delener nær
synt og personlig, og mangleren
litterær refleksjon over den store
omveltningen. Her fungerer ikke
grepet som tidligere i romanen
har vært så godt. Det er kanskje
ikke så ulikt svakheten ved flere
av årets bøker om morskap.

Foto: Flamme forlag

Det hverdagslige og det
dramatiske. Heldigvis henter
Thelleseg inn i den siste delen
2032 hvor hun avrunder sin
fortelling på barselavdelingen
i en dramatisk kamp mellom
liv og død. Ved å vende tilbake
til et fremtidsscenario, hvor
hele f amilien igjen er samlet
på et sykehus, men dennegan
gen i redsel for å miste et ufødt
liv, blir ringen sluttet i Thelles
r oman.
I Halvparten meg, halvparten
deg klarer Thelle på sitt besteå
løfte blikket og si noe om hvor
dan det hverdagslige og det dra
matiske henger nøye sammen.
Ved å fylle romanen til randen
med årets mest brukte tema,
fødsel og barseltid, klarer hun
interessant nok å skrive om mye
mer enn det.
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Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein

Spirituell sakpoesi
Når Jon Ståle Ritland utgir sin fjerde diktsamling hører han allerede med til sjiktet
av poeter som jevnlig burde ha diktene sine på trykk i landets aviser.
Anmeldelse
Freddy Fjellheim
kultur@vl.no

A

llerede boktittelen Karbonforbindelser peker
på et sakpoetisk uni
vers der alt henger i
hop, og følgelig helt inn til kar
bonets varierte atomstrukturer.
Poeten avdekker sakens kjerne,
som samtidig er dens overflater:
det er tidens egen tyngde
som skinner
fra diamanten på
r ingfingeren din
når lyset brytes i de skarpe
kantene
stråler øyeblikkene
forbi alle fortidens bindinger
små kvanter av evighet
i alle retninger
Fra aske til edelstein. I disse
to verselinjene har elementene
tid, tyngde, diamant, lys, evighet
og ringfinger fått sine språklig
tvinninger, og med rytmemar
kante innrim. Poesien oppstår
i siste verselinje. Dette «i alle
retninger» uttrykker parallelt
både det skapende i diktet og
Skapelsens uberegnelighet, på
strålende vis.
Skapelsen av den eksklusive
diamanten fordrer som kjent en
helvetes temperatur. I den for
bindelse tilbyr enkelte begra
velsesbyråer å omskape krema
sjonsasken til en edelstein, slik at
du kan bære din kjære med deg
videre, som det heter i annonse
teksten, i «en feiring av livet».
Eller var det døden?
Tre årer. I Karbonforbindelser
(en redselsfull tittel) er det tre
tema-årer som kan skimtes bak
språkets overflate, og de krysser
hverandre i elegante mønstre.
En åre transporterer naturfor
ståelsen over i poesien, forstått
som tankearbeid. En annen fører
sorgens språk og erfaringer over
til barnets friske håpsuttrykk. En
tredje går gjennom fjell, vegeta
sjon, jord og hav. Denne skrive
måten gir diktene perspektiv
mangfold og tolkningsdybde.

Spirituelt: Jon Ståle Ritland viser
at språket vårt kan være kjærlighetshandlinger som inkluderer oss
i en sannere og mer håpefull forståelse av Skapelsens dynamikker,
skriver vår anmelder.


Foto: Morten Hjertø

Bok Poesi
Jon Ståle Ritland
Karbonforbindelser
Tiden forlag
62 sider

Spirituelle, underliggjørende dikt.

det tradisjonelle stilgrepet skjer
mot slutten av boka der søledam
men i ulike varianter får tjene
som speil, kanskje for å minne
oss om hvordan nevronene våre
kan søke sitt eget (speil)bilde i
det store bildet? Kapittelet heter
forøvrig «Luftspeilinger».

Sofistikert. Flere av diktene til
Ritland hører med blant det beste
vannspeilet over asfalten
som skrives av poesi i landet.
viser
Dette til tross for at poeten gir
ikke lenger ditt ansikt
seg hen til velbrukte stilmidler
du er på den andre siden nå
som speilmetaforikk. I enkelte
bærer himmelen i øynene
partier blir diktene på høyre
sidene fragmentariske speilinger
av diktene på venstre side. Det er
Naturomgivelsene. Noen av
sofistikert gjort. Utvidelsen av diktene er oppramsninger uten

poetisk vendekraft, og poetens
bruk av «som om»-setnin
ger kvæler enkelte steder den
poetiske gnisten. Jeg kan også
styre min begeistring for bruken
av «du» som indirekte selvtiltale
(i stedet for det nakne «jeg»). De
to siste diktene i boka virker hen
holdsvis litt for programmatiske
og sentimentale, selv om Ritland
her trolig har prøvd å slippe frem
en strime av lys og håp.
Karbonforbindelser er alt
i alt et analytisk arbeid der
alle tenkelige fenomener som
inneholder karbon undersøkes
med naturviterens blikk og po
etens språklige forvandlings
kraft. Slik får vi nye tolkninger
av hvordan vi forholder oss til
naturomgivelsene. Med et gam
melt ord kunne det kalles «na
turinngivelse», for å indikere
gave-dimensjonen. Naturen
har på cellenivå alltid strøm
met g jennom mennesket og
slik vært en uadskillelig del av
oss, men i vår vestlige tradisjon
har vi en livsholdning som har
ført til et skisma mellom indre
og ytre, mellom enkeltmen
neske og fellesskap, fellesskap
og n atur, natur og menneske
kropp, kropp og bevissthet.
Gåtefullt. Jon Ståle Ritland
viser at språket vårt kan være
kjærlighetshandlinger som
inkluderer oss i en sannere og
mer håpefull forståelse av Ska
pelsens dynamikker, fra svarte
hull til «kullet i øynene» (sic).
Nyskapelsen skjer gjennom en
forening av kunnskap, hjerte
lag og tankekraft, også i de
f ysiske livene vi lever. Gud og
damp, skosåler og gravsteiner,
besteforeldre og samfunns
kritikk v
 eves i hverandre til et
stoff som både kan bli gåtefullt
og rebuslignende,det siste på en
skjerpende måte.
De min ste for fatte rne.
Harderealiteter som forgjenge
lighet og fornyelse leder i d
 isse
diktene ikke til en støvklok
diktning om «naturens gang»,
men blir s pirituelle, underlig
gjørende dikt som krever sin
leser fullt ut:
«karbonatomene, de minste
forfatterne
skriver livet inn i cellene
litteratur i form av bakterier, plankton,
planter, organismer,
du leser meg nå
et uferdig dikt»
Det uferdige er det skapende,
også i poesien.

NUDGE

Hvordan ta bedre valg om helse,
penger og lykke
INNBUNDET | 338 SIDER | 379,«Enormt innflytelsesrik […] valgarkitekter finnes overalt»
GUARDIAN
«Nudge har forandret verden»
THE TIMES

Kaj Skagen

DEN FORSEGLEDE ORDRE
Opplevd og tenkt 1949–2019
INNBUNDET | 528 SIDER | 399,-

«Det er på mange måtar ei fascinerande og lærerik bok. Ho
er drivande godt skrive, slik at lesinga er ei lyst. […] Boka
har vore ei leseoppleving – med ein sår undertone og med ein
kjensle av å læra noko.»
Johannes Kleppa, DAGEN

Claus Bundgård Christensen, Niels Bo
Poulsen og Peter Scharff Smith

WAFFEN-SS

Europas nazistiske soldater
INNBUNDET | ILLUSTRERT | 704 SIDER | 399,«et mesterstykke av en bok […] fengslende godt skrevet»
POLITIKEN
«En fremragende bok med stor spennvidde»
WEEKENDAVISEN

Ragnar Misje Bergem

POLITISK TEOLOGI
HEFTET | 228 SIDER | 249,-

«Boken
Boken er et kjærkomment bidrag til en debatt som ofte preg
preges av forenklede svar. […] Politisk teologi er godt komponert,
med et elegant språk. Samtidig oser boken av faglig tyngde og
overskudd.»
Erik Lunde, VÅRT LAND

Francis Fukuyama

IDENTITET

Hvordan tap av verdighet truer
demokratiet vårt
INNBUNDET | 204 SIDER | 379,-

«Det skal Francis Fukuyama ha – han fangar opp og
kommenterer tidsånda som få andre. […] Fukuyama har rett
i at utviklinga krev radikal nytenkning i fleire leirar.»
Tom Hetland, STAVANGER AFTENBLAD
www.dreyersforlag.no
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Primo Levi / Bibliografi
Y Det periodiske system (Dreyer)
fra 1975 er Primo Levis tredje selvbiografiske bok etter Auschwitzvitnesbyrdet. Den er kåret til den
beste vitenskapsboken noensinne
av The Royal Institution of Great
Britain.

Y Hvis dette er et menneske (1947)
består av 17 korte kapitler som skildrer
fangenskapet og Levis erfaringer gjennom episoder og dager som tydelig
viser konsentrasjonsleirenes eksperimentelle og systematiske maskineri
for avmenneskeliggjøring.
Hvis dette er et menneske
Dokument forlag (1990)

Y Våpenstillstanden (1963) er oppfølgeren
til Hvis dette er et menneske. Levi skildrer
her hvordan Auschwitz ble frigjort av russiske soldater. Han tar leseren med på den
merkelige reisen gjennom flere land tilbake
til Italia. Gjennom møter med andre overlevende viser han individenes styrke. Omtales
som en bok om tro, håp og uutslettelig mot.

Primo Levi (1919 – 1987). Italiensk forfatter og kjemiker. I juni var det 100 år siden forfatteren ble født.

Tidsvitnet
som aldri
vil tie
Holocaust: Primo Levis nøkterne

beretninger fra Auschwitz er unike. – Han
var både tidsvitnet, forfatteren og natur
vitenskapsmannen, og de tre trådene
veves ofte sammen i det han skriver, sier
professor Margareth Hagen.
Vitnesbyrd: Primo Levis Holocaust-vitnesbyrd er en av bærebjelkene
i europeisk kultur- og historieforståelse, mener eksperter. Bildet er fra
Foto: Wikimedia
1950-tallet.

argareth Hagen kjenner italieneren Primo
Levis (1919–1987)
forfatterskap inngående og har skrevet etterord i
de bøkene Dreyer forlag utgir i
anledning 100-årsmarkeringen
for hans fødsel. Hun mener Levis
Holocaust-vitnesbyrd er en av
bærebjelkene i europeisk kultur- og historieforståelse.

– Boka starter med å beskrive
hans jødiske slekt og sammenligner den med
den sjeldne edelgassen argon. Og
boka avsluttes med
et kapitel om karbonatomet, det som
har evne til å bevege
seg inn i mange grunnstoffkoblinger og som kan
forbindes med forbrennings
ovnene i Auschwitz, påpeker
Hagen, som er professor og prorektor ved Universitetet i Bergen.

Grunnstoffene. Først blant utgivelsene er Det periodiske system, en bok som er beskrevet som
en av tidenes underligsteselvbiografier. Romanen er også kåret til
tidenes beste vitenskapsbok. 21
kapitler har fått navn fra hvert
sitt grunnstoff. I korte fortellinger skriver Levi om ungdomstid,
Mussolinis raselover, Auschwitz,
tiden etter krigen og kampen for
å finne tilbake til en normal tilværelse. Hvert grunnstoff knyttes til en menneskelig egenskap
eller et minne og blir nøkler for
å forstå verden.

Alternativ stemme. – Hvor
viktig er det at bøkene kommer nå?
– Levi ville ha fylt 100 år i
år. Å utgi så mange av bøkene
hans samlet er fantastisk fint.
Det er et forfatterskap som med
fordel leses i sammenheng. Det
er av stor verdi å få innsikt i
hans r asjonelle og analytiske
tidsvitneb eretning. Jeg håper
mange benytter anledningen
til å lese ham.
Over jul kommer essaysamlingen De druknede og de

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no

M

Professor:

Margareth
Hagen er
Primo Leviekspert.

bergede, en bok som har vært
viktig for mange filosofer som
arbeider med spørsmålet om
hvorfor H
 olocaust kunne skje,
og vanskelige tema som skammen over å ha overlevd og den
moralsk komplekse gråsonen i
utryddelsesleiren.
Hagen mener Levi er blant de
aller viktigste blant forfattere
som skriver ut fra Holocaust. Han
er et alternativ til Eli Wiesel, en
annen viktig tidsvitneforfatter,
blant annet fordi Levi ikke er et
religiøst menneske, og han har et
nøkternt beskrivende og analytisk språk. Hun opplever vitnesbyrdet hans som «en brennende
etisk nødvendighet».
– Det faktum at han var en forfatter med en skarp analytisk og
etisk penn, og en dypfølt plikt
til å vitne, drev ham konstant
og konsekvent mot de store og
tunge spørsmålene. Som forfatter er han blant de aller største
i det forrige århundre. Derfor er
han langt mer enn et tidsvitne,
mener Hagen.
– Hvordan utdyper du det?
– Han hadde åpenbart litterære ambisjoner og var samti-

dig opptatt av å formilde natur
vitenskapelige innsikter. Han var
både tidsvitnet, forfatteren og
naturvitenskapsmannen, og de
tre trådene veves ofte sammen
i det han skriver. Samtidig vil jeg
si at nesten alt han har skrevet
har Holocaust som klangbunn.
Han tematiserer så vanskelige
ting som hva det menneskeliges
grenser er.
Nådde få lesere. Primo Levi
vokste opp i Torino uten videre
bevissthet om at han var jøde.
Han var i gang med universitetsstudier i kjemi, da raselover ble
innført i Italia i 1938. Han fikk
fortsette studiene, men måtte
siden bruke falskt navn for å få
jobb. I 1943 sluttet han seg til en
motstandsgruppe, men ble straks
tatt til fange i en konsentrasjonsleir i Italia. I februar 1944 ble han
sendt til Auschwitz sammen med
650 jøder. Bare et 20-talls av
dem overlevde.
– Resten av sitt liv vil Levi stadig reflektere over hvorfor nettopp han befant seg blant de få
som overlevde. Det virker kanskje overraskende på mange
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Y Om ikke nå, når da? (1982) forteller om en
gruppe partisaner i det tysk-okkuperte Ukraina
i åren 1943-45. Noen har unnsluppet massakrer
og dødsleirer, andre har desertert fra Den røde
armé. Vi følger dem på marsj vestover mot Italia
og det forjettede land, Palestina. Beretningen
har preg av galgenhumor og ironi. Samtidig som
den preges av kjærligheten til jødisk kultur.

Y De druknede og de bergede
(1986). Artikkelsamlingen om
konsentrasjonsleirene er et av
holocaust-litteraturens mest
innflytelsesrike verker. Boka er
resultat av flere tiårs refleksjoner over
Auschwitz.

Y På engelsk er to store
Levi-biografier tilgjengelig: Ian Thomson: Primo Levi
(Hutchinson) og Carole Angier:
The Double Bond – The Life of
Primo Levi (Viking).

Primo Levi (1919–1987)
1919
Primo Levi blir født 31. juli i en
liberal, jødisk familie.
1930
Ett år «før skjema» begynner
han på skolen Massimo
d’Azeglio som den minste,
flinkeste og den eneste jøde.
Han blir mobbet for dette gjennom skoleårene.
1938
Mussolini innfører raselover
som nekter jøder adgang til
universiteter. Levi får likevel
fullføre utdanningen.
1940
I juni går Italia med i krigen på
Tysklands side og de første
luftangrepene i Torino kommer
dager etter.
1941
Tar doktorgrad i kjemi og fysikk
ved universitetet i Torino.
Samme år får han jobb i en
asbestmine under falskt navn.

Dødsfall: Biografiene drøfter de tragiske omstendighetene rundt Primo Levis død, og noen finner det
Foto: Anonym
vanskelig å tro at han tok sitt eget liv.

Ungdommens interesse. Til
forfatteren Philip Roth har Levi
selv forklart den analytiske og
systematiske måten han skrev
sin første roman på: «Jeg bestrebet meg på å leve så rasjonelt
som mulig i konsentrasjonsleiren, og jeg skrev Hvis dette er

et menneske for å forsøke å forklare andre, og meg selv, hva jeg
hadde vært vitne til, men uten
klare litterære ambisjoner.»
Over ti år etter førsteutgaven
sørget forfatteren for en nyutgivelse av debutromanen. Nå var
det vekket en interesse for krigen
blant ungdom, og romanen ble
utgitt i stadig nye opplag. Denne
oppmerksomheten ble starten
på hans offentlige liv som intellektuell og kjent tidsvitne. Hagen
påpeker at det var fordi boka ble
lest i skolen av flere generasjoner
at han ble et sentralt tidsvitne og
et etisk referansepunkt i Italia.
Levi vokste opp i en sekulær,
jødisk familie og hadde selv ingen
gudstro. Hagen illustrerer hans
grunnleggende skepsis mot dogmatisk religion med en skildring
fra Hvis dette er et menneske. Levi
forteller hvor sterkt han reagerte
da en medfange en kveld takket
Gud for at en annen var valgt ut til
å bli gasset i stedet for ham selv.

Birgit Owe Svihus har oversatt
Det periodiske system og holder
nå på med å oversette De druknede og de bergede som kommer tidlig neste år. Selv om bøkenes mørke innhold forfølger
henne inn i drømmene, er hun
svært motivert av forfatterens
gode språk.
Verken sint eller sentimental.
– Det gir meg hele tiden noe «å
tygge på». Vi kjenner jo historiene fra konsentrasjonsleirene,
likevel er det noe med måten
han klarer å få beretningen
ned på det menneskelige plan.
Han er på samme saklige språk
også når det gjelder torturistene, ikke slik å forstå at han
sidestiller, men han klarer å
bevare perspektivet som ligger i spørsmålet hva man selv
ville ha gjort. Levis språk er
nøkternt. Han er verken sentimental eller sint, men hele t iden
analyserende, sier Svihus.

1944
I februar blir Levi sendt sammen
med 650 jøder til Auschwitz.
1945
I januar blir fangene befridd av
Den røde arme, men Levi er
ikke tilbake i Torino før i oktober.
1946
Får en jobb på en malingfabrikk
og starter skrivingen på Hvis
dette er et menneske. (På norsk
i 1990)

Illustrasjon: Wikipedia

at hans viktigste forklaring er
flaks og tilfeldige omstendigheter, skriver Hagen i et etterord.
At han kunne litt tysk gjorde
ikke bare at han forstod kommandoene, men at han også kunne sette seg inn i de sosiale systemene og rangordningene som
gjaldt. Hans kjemikerbakgrunn
kom også til nytte i laboratoriene tilknyttet Monowitz, eller
Auschwitz III.
Det var i Auschwitz Levi skrev
de første sidene av den selvbiografiske boka Hvis dette er
et menneske. Den ble utgitt på
et lite forlag i 1947 og nådde få
lesere.

Ingen gudstro: Primo Levi (her i 1984) vokste opp i
en sekulær, jødisk familie og hadde selv ingen gudstro.
Margareth Hagen mener det gjør hans tidsvitnelitteratur til et viktig supplement til Eli Wiesels bøker.
– Sammen med Eli Wiesel har Primo Levi har hatt en
enorm betydning for forståelsen og fortolkningen av
Foto: NTB scanpix
Holocaust, mener hun.

1943
Slutter seg til en motstandsgruppe av partisaner, men blir
arrestert etter to måneder og
satt i en italiensk konsentrasjonsleir.

Originalutgaven av Hvis
dette er et menneske (1947).

1947
Store forlag avviser hans
manus, men en anti-fascistisk

Barndom: Primo Levi
sammen med søsteren Anne
Foto: Wikipedia
Marie i 1928.

amatørforlegger gir ut hans
første bok. Italo Calvinos
positive anmeldelse betyr lite
for salget.
1948
Gifter seg med Lucia
Morpurgo.De fikk etter hvert
tre barn.
1958
Forlaget Eunadi utgir boka som
de sa nei til ti år tidligere. Boka
blir også oversatt til engelsk og
tysk.
1961
Starter skrivingen av
Våpenstillstanden.
1963
Får sitt første tunge anfall av
depresjon.
1974
Trapper ned arbeidet på
malingfabrikken for å bruke mer
tid på skriving.
1975
Utgir Det periodiske system.
1978
Chiave a stella (Skiftenøkkel)
blir utgitt, kanskje den mest
utypiske av Levis bøker. En
samling samtaler med heisekranmontøren Faussone som
forteller om sine spennende
oppdrag.
1986
Essaysamlingen De druknede
og de bergede kommer ut.
1987
11. april dør Primo Levi etter et
fall fra tredje etasje. Eli Wiesel
har uttalt at Auschwitz drepte
Levi 40 år etterpå.
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Røtter: Vår vestlige sivilisasjon er så dypt preget av kristendom at vi ikke engang legger merke
til det, skriver Tom Holland i Dominion. Her fra det
ortodokse,serbiske St. Sava tempelet i Beograd.


Foto: Darko Vojinovic/AP Photo/NTB scanpix/arkiv

Europas kristne vev
Menneskerettigheter, sekularisme og vitenskap: Det vestlige samfunnet er skapt og gjennomsyret
av kristendommen. Tom Holland har skrevet en diger fortelling for å vise det.
ANMELDELSE
Erling Rimehaug
erling.rimehaug@vl.no

‘A

t min gudstro hadde
svunnet hen i ten
årene betydde ikke
at jeg hadde sluttet å
være kristen,’ skriver Tom Hol
land som sitt personlige vitnes
byrd i sin siste bok Dominion.
The Making of the Western Mind.
Tom Holland (51) har hatt
stor suksess som forfatter av
historieverk. Bakgrunnen hans
er en nesten fullført doktorgrad
i historie ved Oxford og noen år
som forfatter av skrekkromaner.
Antikken. Han begynte i 2003
med en bok om den romerske
republikkens endelikt, og fort
satte med en rekke bøker om
a ntikken. Det var det som gjorde
ham klar over hvor fundamen
talt annerledes man tenkte den
gang kristendommen slo gjen
nom. Han forsto plutselig hvor
totalt fremmed troen på en kors
festet opprører måtte fortone seg.
Den gjengse oppfatning er at
middelalderen var en slags mørk
parentes mellom antikkens for
nuftige og demokratiske verdier
og vår moderne verden. Holland

oppdaget at moderniteten er et
ektefødt barn av middelalderens
kristendom.
Vår vestlige sivilisasjon er så
dypt preget av kristendom at vi
ikke engang legger merke til det,
er hans hovedtese.
Opplysningstid. Tydeligst
kommer dette fram i beskri
velsen hans av opplysningsti
den –som jo gjerne framstilles
som det avgjørende bruddet med
kristendommen til fordel for se
kulær fornuft og vitenskapstro.
Holland mener derimot opp
lysningstiden er helt utenkelig
uten kristendommen. Voltaire,
Rousseau, ja, selv Robespierre
i alle sine a
 ngrep på religionens
makt, gjør det på distinkt kristne
premisser, hevder han.
Det samme gjelder de siste
femti årenes opprør. «All you
need is love», kvinnefrigjøring,
homofiles rettigheter og metoo
–alt bygger på premisser fra
k ristendommen, og ville være
utenkelige både i antikkens ver
den og i andre kulturer, sier Hol
land.
Billedvev. Holland argumen
terer ikke, han forteller. Han har
vevet en diger og fargerik vevnad
av mengder av små fortellinger

som til sammen blir et storslått
bilde av Vestens historie. Ren
ningen i denne veven er noen
temaer som kommer igjen og
igjen, og som han regner som de
grunnleggende forestillingene
som skiller kristendommen fra
andre tros- og tankesystemer.
Dette er en besnærende form
for argumentasjon. Man rives
med av fortellingen, og dermed
er det lett å legge de kritiske
brillene vekk. Hvilke historier
er ikke med, og hvilke er vridd
til slik at de skal passe i veven?
De siste blir de første. Det som
aller mest skiller kristendom
men ut er tanken om at de siste
skal bli de første. At Kristus sei
ret ved å dø en ydmykende død,
at de fattige og svake er de som
Gud har spesiell omsorg for –
det var idéer som var fullstendig
sjokkerende og fremmede for
enhver greker, romer, perser –
eller for den saks skyld germa
ner, skriver Holland. For dem
alle var det en selvinnlysende
sannhet at de sterke hadde rett
til å gjøre det de ville, og at de
svake var bestemt av skjebnen
til å finne seg i det.
Fra jøden Paulus kom en enda
mer revolusjonerende tanke: At
det ikke er forskjell på folk, og at

Bok Sakprosa
Tom Holland
Dominion

The Making of the
Western Mind
Little, Brown Book
Group 2019

En fargerik vev som blir et storslått
bilde av Vestens historie.

alle er like mye verd. Menneske
heten er én, det er ikke jøde eller
greker, mann eller kvinne.
Menneskerettighetene. I
 ntikken var det en selvfølge
a
at alle hadde sin plass, at man
brydde seg om sine egne og be
kjempet eller ignorerte de som
var utenfor. Og det var selvsagt
forskjell på folk. Slaver sto under
herrene, kvinner skulle stå til
t jeneste for menn. At Paulus i
praksis ikke alltid fulgte opp sine
egne revolusjonerende tanker,
hindret ikke at de skulle få stor
innflytelse på historien.
Det viktigste utslaget er men
neskerettighetene. Helt siden
de ble formulert i opplysnings

tiden, har de blitt framstilt som
universelle.
«Kravet om å være univer
sell er høyst kulturspesifikk. At
mennesker har rettigheter, at
de er født like, at de har krav på
beskyttelse, ikke noe av dette
er selvinnlysende sannheter,»
skriverHolland. Dette er kristne
idéer, som ikke kunne oppstå i
noen annen kultur.
Revolusjon. Fra jødene hentet
også kristendommen forestil
lingen om at historien har en
retning, en begynnelse og slutt.
Og ikke minst forestillingen om
gudsriket, der rettferdigheten
hersker. Her har reformatorer
og revolusjonære hentet sine
visjonerom en ny tid.
Det har også gitt grunnlag
for kritikk av den eksisterende
kirken og kristendommen.
Religionsk ritikk er en kristen
oppfinnelse, det samme er
sekularisme og naturvitenskap,
om vi skal tro Holland.
Uten tro?Dominion. The
Makingof the Western Mind er
k ulturkristendommens mani
fest. Men også en bevisstgjøring
om hva kristendommen betyr.
E uropa er kristent, selv om
k irkene tømmes, sier Holland.
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Per Arne Dahl
Om å finne styrke når du er svak

Er det mulig å hente
ny styrke når man føler
seg som svakest?
Ja, mener tidligere
Tunsberg-biskop og
forfatter Per Arne Dahl,
som understreker at
sårbarhet ikke er svakhet,
men at sårbarheten tvert
imot kan gjøre oss både
sterkere og klokere.

«Visdom for
vanlige liv.»
Ulla Svalheim, Vårt Land

Per Arne Dahl, forfatter

Følg oss gjerne!
facebook.com/Gyldendal.no

gyldendal_no
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Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap
for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut

at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra
Herren.
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Han begynte da med å si: «I dag
er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle
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nådeordene som kom fra hans
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sønn?» spurte de.
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Kosejulens motgift
ettertanke
Kjersti Gautestad Norheim
Sokneprest i Birkeland

K

unstneren og artisten Magne
Furuholmen har nettopp gitt
ut platen White Xmas lies. I
et intervju i forbindelse med
lanseringen, sa Furuholmen: Jeg vil
være kosejulens motgift. Og i sangen
There goes another year, som handler om mørket som finnes i desember,
lyder bønnen: Heaven help us!
Vi er på vei inn i adventstiden. Det er
knapt fire uker til jul. Over høyttaleranlegg og på radioen spilles julesanger
som handler om forventning, fellesskap og glede. Handlegatene er opplyst
av julelys, og inne tenner vi adventslys.
Samtidig finnes mørket. Desembermørket, som Furuholmen kaller det.
Helårsmørket. Verdens mørke.
Over 70 millioner mennesker er på
flukt. Sist søndag druknet sju flyktninger i Middelhavet. Flere enn 15.000 har
mistet livet på samme måte de siste
fem årene. I Jemen sulter millioner av
mennesker, og flere enn 400.000 barn
er så alvorlig underernærte at det står
om livet. I Kongo lever mange hundre
tusen ofre med skader på kropp og sjel
fordi voldtekt gjennom mange år sys-

U

I møte med mørket
som finnes i verden, er
bønnen Heaven help
us! helt på sin plass.

tematisk har blitt brukt for å skremme
og kontrollere sivilbefolkningen. Mer
enn 40 millioner mennesker lever som
slaver. Millioner av mennesker utsettes for tvangsarbeid, og de mest forsvarsløse er barn, kvinner, minoritetsgrupper, politiske fanger, flyktninger
og migranter.
Den somalisk-britiske dikteren
Warsan Shire skrev for et-par år siden
et dikt som oversatt til norsk lyder
omtrent som følger:
Senere den kvelden holdt jeg et atlas
i fanget.
Jeg lot fingrene løpe over hele verden
og visket: Hvor gjør det vondt?
Det svarte overalt, overalt, overalt.
I møte med mørket som finnes i
 erden, er bønnen Heaven help us! helt
v
på sin plass. Det er også det julen handler om. For julefortellingen er ingen
kosefortelling. Det handler om at Gud
har hørt våre bønner. At Jesus kom,
og i s ynagogen i Nasaret forteller han
hvorfor: «Han (Gud) har sendt meg for
å kunngjøre at fanger skal få frihet og
blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra
Herren.» Det er dette julen handler om:
At Gud har kommet – at han kommer
– for å sette mennesker fri. Og dette er
kosejulens motgift.
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i dag fyller

Bursdag

80+: Reidun Brusletten 83.
70+: Jostein Sigmund Nesvåg 78,
Anton Julius Svartrud 78, Bjørn,
John Dahl 74, Peder Idland 73.

Fascinert av oldkirkens
personligheter
Forfatter: Det er mange fascinerende personlig-

60+: Einar Arne Skudal 67, Thor

heter i den unge kristne kirke. Dagfinn Stærk håper
flere vil få øynene opp for dem.

50+: Maurice Sween 59, Øystein
Evjen Olsen 55.

Dagfinn Stærk (69), som nettopp
har utgitt boken Kirkens røtter,
har bakgrunn som mangeårig
pastor i Frikirken. Nå bruker
han mest tid til å arbeide med
kirkens historie, ikke minst den
unge kirken som overtok etter
apostlene.

Asbjørn Sommerseth 65, Ester
Arna Haarr, 65 Stein Hustadnes
63, Kåre Johan Lid 62.

40+: Nils Våle 48, Einar Bach

Skomsvoll 48, Iver Daatland 47,
Johannes Oustorp 47, Grethe
Marie Hansen Ramampiaro 45.

30+: Maria Fylling 32, Karoline

Sigrid Seljås Lindheim – snål,
snill og spretten – fyller 16 år i
dag. Heile slekta gratulerer.

Bursdag

Henden 32.

20+: Elisabeth Andreassen

Andebu 25, Gunnar Salmelid 21.

1+: Alvin Tobias Watland 4.
85 år
Bjarne Grimstad fyller 85 år
i dag. Vi gratulerer!

75 år
Oddvar Narverud fyller 75 år
i dag. Vi gratulerer!

70 år
Bjarte Holme fyller70 år i dag.
Vi gratulerer!
Kristian Jon Svaland fyller 70 år
i dag. Vi gratulerer!

Myndig
Sigurd Fagerholt fyller 18 år
i dag. Vi gratulerer!

Vi gratulerer vårt nydelige bar
nebarn, Leia Deila Kyrkjebø,
som fyller fem år i går! Kjære
Leia, du er alltid så strålende
blid, du! Synger og leker og spil
ler teater! Og vi må være med.
Heldige oss! Du er vår go'jente!
Vi er superglad i deg og ønsker at
Jesus skal velsigne deg og bevare
deg alle dager. Klem fra mormor
og morfar.

Reidar Hauge Lien
født 23. desember 1931,
døde fredelig med sine
nærmeste rundt seg.
Sandvika, 21. november 2019
Takk for alt du var for oss.
Ester
Øyvind
Anne-Kari
Torunn
Bjørn Arild
Bjarte
Ellen
Sol
Juan
Jon og Ann-Ingrid, Siri,
Kristine og Stian,
Petter og Ingerid,
Frida, Martin

Som et tre. – Jeg har i mange
år vært opptatt av kirkens røtter og mener det er avgjørende
at vi søker tilbake dit for å lære
og utfordres i vår tid, sier Stærk,
og bruker bildet av et tre:
– Jeg tenker at vi er et blad på
en liten kvist, på en større kvist,
som hører til en gren, som igjen
hører til en stamme og som har
en rot. Slik er Kristi kirke i verden.
Pluralistisk. – I boken møter
vi dem som spilte en avgjørende rolle for å bevare arven fra
apostlene og utforme den kristne
bekjennelsen i møtet med en pluralistisk kultur, forteller Stærk,
og tilføyer:
– Jeg ønsker også å dele med
leserne kirkens første martyrberetninger og lytte til stemmene
fra ørkenen, det vil si pionerer
og profeter i den framvoksende
klosterbevegelsen som følte seg
kallet til å virkeliggjøre evangeliets radikale budskap.
Startet som temaserie. –
Hvordan startet arbeidet med
boken?
– Det begynte med at jeg hadde
en serie i Predikantringen i Halden hvor temaet var trosrøtter.

Begraves fra Helgerud kirke til
Tanum kirkegård, fredag 6.
desember kl. 12.00.
Forfatter: Dagfinn Stærk har

nettopp utgitt boken Kirkens
røtter.  Foto: Boe Johannes Hermansen

Siden tenkte jeg at jeg kunne lage
en kortfattet og konsis bok om
dette, svarer han.
Forfatteren forteller at han jobber med en ny bok som spesielt
vil ta for seg kvinnelige forbilder
fra oldkirken. Han håper den kan
foreligge neste år.
– Men også Kirkens røtter
inneholder flere kvinnelige personer, forteller han.
Stærk er glad for at Peter Halldorf, en av de mest kjente skandinaviske forfatterne, har skrevet
bokens forord og anbefalt boken. KPK

Nyfødt

Vi gratulerer
Inger-Hanne
Dale og Knut
Håvard Brosvik
med nydelege
Ellinor, fødd 5.
november på
Førde sentral
sjukehus. Stolte
besteforeldre
er Gunn Judith
og Pål Dale og
Trude og Halvor
Brosvik.

Maria Røise, Ganddal, fyller 18 år
i dag. Mamma, pappa, Sondre og
Sunniva gratulerer så mye med
dagen.

Vår alles kjære

Vår kjære mamma,
svigermor og bestemor

Marta Mangen
født 4. september 1929
sovnet stille inn
i troen på sin Frelser.
26. november 2019
Leif Kåre
Susanne
May Olaug
Haakon
Silje og Daniel,
Lars og Linn,
Astrid og Filip,
Sigrid, Olina, Lavrans
Øvrig familie
Begraves ved Mangen kapell
tirsdag 10. desember kl. 13.00.
Like kjært som blomster
er en gave til
Fossheim leirsted.
nilsengravferd.no

Minnesamvær i Tanum
menighetshus, alle er
velkommen.
Det vil bli anledning til å gi en
gave til Sjømannskirken før
seremonien.
verdbegravelse.no

Vår snille og gode
mamma og svigermor,
mormor, farmor og oldemor,
vår svigerinne, tante og kusine

Marta
Belck-Olsen
født 12. desember 1929
døde fredfullt i troen på Jesus.
Knapstad, 24. november 2019
Helene
Morten
Brigt
Dag Ivar

Magne
Hilde
Ingun
Ingvild

Kristine,
Andreas og Liv Tone,
Magna og Sindre,
Henrik og Siri,
Trygve og Annette,
Karoline,
Simon, Isak,
Peter, Liv, Marta
12 oldebarn
Øvrige familie
Begraves fra Hobøl kirke
torsdag 5. desember kl. 11.00.
Like kjært som blomster
er en gave
til Arena Knapstad
(Knapstad Misjonshus).
Gaven kan gis i kirken
eller på garder.bgr.no.
Alle er velkommen til
minnesamvær på
Arena Knapstad.
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Brede vei
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3. Hva er den fjerde bokstaven i det greske
alfabetet?
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4. Hva heter delstatshovedstaden i staten
New York?
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2. Hva heter barnebokleken som går ut på
at Ole Brumm og vennene hans slipper hver
sin pinne i elva på den ene siden av en bru,
og så ser man hvilken pinne som først kommer fram på den andre siden av brua?
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5. Hva het den norske bilen som ble produsert i ett eksemplar i Kristiania i 1917,
med plass til 11 personer og boggi bak?
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6. Fra hvilket land kom filmskuespillerinnen Greta Garbo?
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10. Hvilket arkitektonisk dristig hus, opprinnelig tegnet av den danske arkitekten
Jørn Utzon, åpnet i 1973?
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9. Hva heter mannen som var generaloberst
og øverstkommanderende for de bosniskserbiske styrkene under borgerkrigen
1992–95, og som ble tiltalt for forbrytelser
mot menneskeheten, særlig i forbindelse
med sin rolle i massakren i Srebrenica?
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8. Hva får du hvis du bestiller en «caffè lungo»
i Italia eller en «café allongé» i Frankrike?
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ZITS
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Av Jim Borgman & Jerry Scott
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7. Hvilken amerikansk dame fikk en hit
med sangen “Roar” i 2013?

1. DON QUIJOTE 2. BRUMM-PINNE-LEKEN 3. DELTA 4. ALBANY

3

1. Hvilken litterær spansk skikkelse eide
hesten Rosinante?

5. MUSTAD 6. SVERIGE 7. KATY PERRY
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LUNSJKRYSSORD

8. EN LITT SVAKERE ESPRESSO (MED EKSTRA MYE VANN)
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10 KJAPPE

9. RATKO MLADIĆ 10. OPERAHUSET I SYDNEY

SUDOKU
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Nåløyet
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KNØTTENE
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Du er ikke
mye verdt for
meg, vet du…

7
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Som hund skal du liksom være
vennen min… Du skal liksom
trøste meg når jeg føler meg
nedfor…

Greit, jeg føler meg nedfor…
trøst meg!

Jeg har ikke
en av- og på-knapp!

8
7

2

SUDOKUREGLER: Alle de tomme feltene
må fylles med et tall fra 1 til 9. Hver rad og
rekke må inneholde alle tall fra 1 til 9. Hvert
storfelt på 3x3 felter må også inneholde alle
tall fra 1 til 9. Ingen tall kan brukes mer enn
én gang på en rekke, rad eller storfelt.

PROFESSOREN

Av Eyvin Ovrum

Gårsdagens løsninger:

BARNAS PLANET

Av Lars Rudebjer
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FREDAG 29. NOVEMBER
RADIO

06.30 Nyhetsmorgen 09.00 Med hjartet på
rette staden (r) 09.45 Severin (r) 10.15 Oppfinneren (r) 10.55 V-cup kombinert: Hopp Direkte. 11.55 Ski Classics: Prolog lag, menn 15 km
klassisk langrenn direkte. Forts. på NRK2.
12.25 V-cup langrenn Direkte.14.15 Ski Classics: Prolog lag, kvinner 15 km klassisk langrenn direkte. 14.55 V-cup kombinert: 5 km
langrenn Direkte. 15.20 Norge fra lufta (r)
15.30 Tidsbonanza (r) 16.20 Anno (r) 17.00
NRK Nyheter 17.15 Filmavisen (r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt
17.50 Skattejegerne (r)

18.20 Skattejegerne (r)

(1:12) Da. serie fra 2016.

18.50 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt

(48) Distriktenes magasin.

19.55 Beat for beat

(3:6) Norsk underholdningsprogram fra
2019. Artistene som skal konkurrere er Ine
Hoem og Sigrid Aase mot Knut Anders
Sørum og Jonas Skybakmoen.

22.15: Senkveld med Helene og Stian
06.00 Home and Away (r) 06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge Programleder: Vår
Staude, Espen Fiveland, Peter Moi Bubresko,
Desta Marie Beeder. 12.00 Dyrepasserne (r)
13.00 Veterinærene (r) 13.55 Bolighjelpen –
Vancouver Programleder: Jillian Harris, Todd Talbot. 15.00 Helsekontrollen (r) 15.30 TV 2 hjelper deg (r) 16.00 Huskestue (r) 17.00 Home
and Away 17.30 Tid for hjem (r)

18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.

19.00 Generasjon Z

(17:20) Norsk dokusåpe fra 2018. Tina jobber mot klokka og kjenner at det sliter
henne ut.

19.30 Norske talenter

(31:37) Norsk underholdningsprogram fra
2019. Det er klart for en ny direktesendt
semifinale.

20.55 Nytt på nytt

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene

21.25 Lindmo

21.40 Norske talenter forts.
22.15 Senkveld med Helene og Stian

(14:16) Norsk underholdningsprogram fra
2019. Programleder: Bård Tufte Johansen.
(14:15) Norsk talkshow fra 2019. Programleder: Anne Lindmo.

22.15 Unge inspektør Morse

(4:4) Br. krimserie fra 2019. Et kaldblodig
mord på en bibliotekar og flere heroinrelaterte dødsfall setter Endeavour og Thursday på
prøve.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Unge inspektør Morse forts.
24.00 KORK og Di Derre (r)

Konsertopptak fra Frognerseteren.
01.25 Hekta (r) 03.05 Team Bachstad i Finland
(r) 03.45 Tidsbonanza (r)

06.00 How I Met Your Mother
06.20 Nanny (r) 06.45 Nanny
07.10 Gordon Ramsay rydder opp
(r) 07.55 The Ellen DeGeneres
Show 08.40 Dr. Phil (r) 09.35 Dr.
Phil 10.30 NCIS 11.25 NCIS: Los
Angeles 12.15 Shades of Blue
13.05 Camp kulinaris 14.05 Gordon Ramsay rydder opp 15.05
Eventyrlig jul 16.05 Svenske Hollywoodfruer 17.05 Luksusfellen
Sverige 18.00 Eventyrlig oppussing. Norsk oppussingsserie fra
2015. Interiørdesigner Halvor drar
på tur til Telemark for å pusse
opp en sommerhytte på en øy
som heter Skarveset ved kysten.
19.00 Indiana Jones og det siste
korstog. Am. actioneventyr fra
1989. 21.30 Taken 2. Am. actionthriller fra 2012. 23.20 Taken.
Fr./am./br. actionthriller fra 2008.
01.20 Meet Joe Black. Am.
drama fra 1998. 04.30 Masterchef USA (r) 05.10 How I Met
Your Mother (r) 05.30 Mozart in
the Jungle

De siste nyhetene innen sport.

(13:15) Norsk underholdningsprogram fra
2019. Aksel Lund Svindal og Linda Eide inntar Senkveld sammen med Gabriellel og Ida
Elise Broch. Programleder: Stian Blipp,
Helene Olafsen.

23.20 The Dark Knight

Am. actionthriller fra 2008. Sammen med
politisjefen og statsadvokaten trapper Batman opp kampen mot bandene i Gothams
underverden. I rollene: Christian Bale, Heath
Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine. Regi:
Christopher Nolan.
02.40 Armageddon Am. action fra 1998. Regi:
Michael Bay.

06.00 Morgensending
12.25 Ski Classics: Prolog
lag, menn
15 km klassisk langrenn direkte .
14.00 Ski Classics: Prolog
lag, kvinner
15 km klassisk langrenn direkte.
14.15 Debatten (r)
14.55 Norge fra lufta (r)
15.00 Tid til å leve (r)
15.40 Det sit i veggane (r)
16.40 Bokekspedisjonen
(r)
17.10 Med hjartet på
rette staden (r)
18.00 Dagsnytt 18
19.00 Advent – hva er jul
for deg? (r)
19.30 Tippekampen 50 år
20.00 Manchester City –
Swansea 1981
Eng. 1. divisjon.
21.55 Tippekampen 50 år
22.00 Everton – Liverpool
1982
Eng. 1. divisjon.
23.45 Tippekampen 50 år

19.30 I første rekke (r)
Da. dokumentarserie
fra 2017.
20.30 Odd Mom Out (r)
(1) Am. komiserie fra
2016. Jill har lyst til å
jobbe igjen. Hun
besøker sin gamle
arbeidsplass, motemagasinet.
21.35 Blank (r)
(4) Norsk dramaserie
fra 2019.
21.55 18
(1) Norsk dramaserie
fra 2019. Jeg skal ikke
være avhengig av
noen.
01.45 Pinlige sykdommer
(r)
02.30 Pinlige sykdommer
(r)

06.30 Diverse sendinger
14.00 Spangas (r)
14.10 M.I. High (r)
14.40 Klassen (r)
15.00 Lille Prinsesse (r)
15.20 Tre Fu Tom (r)
15.45 Karsten og Petra (r)
15.55 Pingu (r)
16.00 Pingu (r)
16.05 Franklin og vennene (r)
16.35 Yakari (r)
16.45 Æsops teater (r)
16.56 Molang (r)
17.00 Ima?
17.05 Ima?
17.15 Her bor Daniel Tiger
(r)
17.30 Lille Jack (r)
17.47 Brillebjørn (r)
17.55 Peppa Gris (r)
18.00 Esther og Roy (r)
18.10 Rein og Rulle
18.25 Vaffel – en superhund (r)
18.35 Det hjemsøkte
huset (r)
19.00 Alle sammen sammen (r)

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver hele
time. Mot helg kl 08.20. 06.03 Distr. prgm.
09.03 Nitimen 12.05 Norgesglasset 14.03
Distr. prgm. 17.03 Freddan 19.03 VG-Lista Topp
40 22.03 Radio Rock 00.05 Nattradioen 02.03
Underholdningsavdelingen tar kvelden 04.03
Are og Odin 05.03 Spill våken 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time, unntatt
kl. 13.00, 17.00 og 18.00.
06.03 P1+ musikkmiks 06.30 Nyhetsmorgen
07.05 Frokostradio 09.03 Holm 11.05 Jukebox
12.30 Stanghelle på fredag 14.03 Alle tiders
blinkskudd 15.05 Nonstop 16.03 Radiolangs
18.00 P1+ musikkmiks 18.30 Lutter øre 19.03
20 spørsmål 19.30 P1+ musikkmiks 20.03
Countrybaren 22.03 Gammelnorsk 23.03 P1+
musikkmiks 05.03 Spill våken 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time samt kl.
07.30, unntatt kl. 15.00, 17.00,
18.00 og 20.00. 06.03 Krig og fred 06.25 Programinformasjon 06.30 Nyhetsmorgen 07.45
Politisk kvarter 08.03 Nyhetsmorgen 09.03
Ekko 11.03 Norsken, svensken og dansken
12.03 Nyhetslunsj 13.03 Debatt i P2 14.03
Kulturstripa 15.05 Nyhetsettermiddag 16.03
Studio 2 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Kulturstripa 20.03 Jazzklubben 21.03 Ekko 23.03
Radiodokumentaren 23.50 Programinformasjon
00.05 Dagsnytt atten 01.03 Kulturstripa 02.03
Ekko 04.03 Norsken, svensken og dansken
05.03 Debatt i P2
Nyheter ti på hver hele time.
06.00 Morgenklubben med Loven
og Co 10.00 Klassikere du kjenner med Kim Johanne 11.00 Mer av musikken
du liker med Kristian 14.00 Ettermiddag med
Kim Nygård 18.00 De største klassikerne fra
70, 80 og 90 tallet med Eirin 22.00 Radio
Norge musikk 24.00 Radio Norge musikk og
repriser
06.00 P4s Radiofrokost 10.00
Misjonen 12.00 Jorda rundt
13.00 Michael direkte 15.00
Midt i Trafikken 18.00 Endelig helg 21.00 P4helgen 01.00 Lyden av P4
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21.25: Lindmo

06.00 Rik på rabatt (r) 06.25 4stjerners middag – julespesial (r)
07.20 Top 20 Funniest (r) 08.10
Mom (r) 08.35 Sinnasnekker'n (r)
09.30 Danskebåten (r) 10.30
Oppussing på en dag (r) 11.30
Sinnasnekker'n (r) 12.30 Kongen
befaler (r) 13.30 Costa del
Kongsvik (r) 14.00 The Big Bang
Theory (r) 14.55 Friends (r) 15.55
Two and a Half Men (r) 18.00 The
Big Bang Theory (r). Am. komiserie fra 2018. 19.00 Costa del
Kongsvik (r). Norsk komiserie.
19.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r). Norsk talkshow fra
2019. 20.30 Kongen befaler (r).
Norsk underholdningsprogram fra
2019. 21.30 Else om: barn (r).
Norsk underholdningsserie fra
2019. 22.30 Mission Impossible
– Ghost Protocol. Am. action fra
2011. 01.10 Special Victims Unit
(r) 02.10 CSI: Miami (r) 03.10
Top 20 Funniest (r) 04.05 Danskebåten (r) 04.55 Fødeavdelingen (r)

LØRDAG 30. NOVEMBER
RADIO

06.45 Ut i naturen (r) 07.25 Beat for beat (r)
08.25 V-cup kombinert: Hopp Direkte. 09.20
Vinterstudio 09.40 V-cup langrenn: 10 km
klassisk, kvinner Direkte. 10.45 Vinterstudio
11.25 V-cup langrenn: 15 km klassisk, menn
Direkte 12.45 Vinterstudio 13.05 V-cup skiskyting: Blandet parstafett Direkte. 13.50 Vinterstudio 13.55 V-cup kombinert: 10 km langrenn
Direkte. 14.35 Vinterstudio 14.55 V-cup skiskyting: Blandet stafett Direkte. 16.15 Vinterstudio 16.25 V-cup hopp Direkte.

18.10 Trekning fotball-EM 2020
Direkte fra Bucuresti, Romania.

19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto

(48) Trekning av ukas sju rette tall og Joker.

19.50 Jorden rundt på seks steg

(5:6) Norsk underholdningsserie fra 2019.
En høygravid bondefrue, to bøfler, svenske
småkaker og en engelsk pub er alle hindringer på turen, der Birgit og Ole Martin jakter
en fotball-legende.

21.05 P3 Gull 2019

Fra Malersalen på NRK Marienlyst.

22.25 Hellums kro

(6:6) Norsk humorserie fra 2019. Campingfolk har inntatt kroene og det kan verken Jan
eller Eidun godta.

22.50 Parterapi

(9) Norsk underholdningsserie fra 2019.

23.00 Kveldsnytt
23.15 HAIK

(3) Norsk underholdningsprogram fra 2019.
Arif har lagt livet sitt i programleder Christine
Dancke sine hender for en dag.

23.50 HAIK konserter
(3) Konsert.

00.20 The Stanford Prison Experiment

Am. drama fra 2015.
02.20 Nytt på nytt (r) 02.50 Middelhavet rundt
med Simon Reeve (r) 03.50 Beat for beat (r)

22.20: Skavlan
06.01 Vennebyen (r) 06.11 Du er min venn (r)
06.13 Polly Pocket (r) 06.17 Klatrekampen (r)
06.45 Bonanza (r) 07.50 Bonanza (r) 08.50
MacGyver – klassikeren (r) 10.55 Badehotellet
(r) 13.00 Jakten på kjærligheten (r) 14.00 Familieduellen (r) 16.00 Norske talenter (r)

18.00 Vårt lille land (r)

(7:8) Norsk dokumentarserie fra 2019.

18.30
18.45
18.50
19.00

Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Solsidan (r)

06.00 Pascals konditori (r) 06.55
Håndball-VM: Tyskland – Brasil.
08.30 OSL 24-7 09.30 HåndballVM: Studio. 09.55 Håndball-VM:
Nederland – Slovenia. 11.30
Håndball-VM: Studio. studio sitter Karoline Dyhre-Breivang sammen med Ole Erevik og programleder Ørjan Bjørnstad. 12.25
Håndball-VM: Norge – Cuba. Kampen kommenteres av Daniel
Høglund og Gunnar Pettersen.
14.00 Håndball-VM: Studio.
15.00 Cash Date (r) 16.00 Eventyrlig oppussing (r) 17.00 Håndball-VM: Danmark – Australia.
18.15 Håndball-VM: Norge –
Cuba (r). 19.30 Ni måneder. Am.
komedie fra 1995. 21.30 Taken
3. Fr. actionthriller fra 2014.
23.45 G. I. Jane. Am. actiondrama fra 1997. 01.20 Taken 2. Am.
actionthriller fra 2012. 03.45
NCIS (r) 04.30 NCIS: Los Angeles
(r) 05.15 OSL 24-7 (r) 05.35 OSL
24-7 (r)

(5:10) Sv. komiserie fra 2019.

19.30 Best før (r)

(10:10) Norsk komiserie fra 2018.

20.00 Familieduellen

(6:6) Norsk underholdningsprogram fra
2019. Ttidligere håndballproff Håvard Tvedten og dansebandstjerna Tore Halvorsen tarmed seg familiene sine for å konkurrere om
hvem som kjenner Ola og Kari Nordmann
best

21.00
21.15
21.25
21.40

Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
God kveld Norge

(13:16) Norsk talkshow fra 2019.

22.20 Skavlan

(11:13) Norsk talkshow fra 2019.

23.20 Hawaii Five-0 (r)

(21:25) Am. dramaserie fra 2017.

00.20 The Other Man

Br. drama fra 2008. Webdesigneren Peter
oppdager ved en tilfeldighet at hans avdøde
kone hadde en affære med en spanjol. I rollene: Liam Neeson, Antonio Banderas, Laura
Linney, Romola Garai. Regi: Richard Eyre.
02.15 Senkveld med Helene og Stian (r) 03.25
Girl in the Box Am. drama fra 2016. 05.20 Solsidan (r)

07.05 Morgensending
14.25 Manchester United
– West Bromwich
1978
Eng. 1. divisjon.
16.00 Tidenes tippekamp
Eng. 1. divisjon.
17.40 Tippekampen 50 år
18.00 Trekning fotball-EM
2020
Direkte fra Bucuresti.
18.10 Lindmo (r)
19.00 V-cup alpint: Storslalåm 2. omgang,
kvinner
Direkte fra Killington.
19.55 Børsemakerne (r)
20.10 V-cup alpint: Utfor
menn
Direkte fra Lake Louise, Canada.
21.30 Heftige hus (r)
22.30 Nordisk råds prisgalla 2019
23.55 Middelhavet rundt
med Simon Reeve (r)
00.55 Nattsending

19.30 I første rekke (r)
Da. dokumentarserie
fra 2017.
21.00 Unge inspektør
Morse (r)
(4) Br. krimserie fra
2019. Et kaldblodig
mord på en bibliotekar og flere heroinrelaterte dødsfall setter
Endeavour og Thursday på prøve.
22.30 Over land – fra London til Mongolia (r)
(4) Norsk realityserie
fra 2019. Veien mot
sagnomsuste Samarkand byr på utfordringer.
24.00 Siri – en prinsesse
gir aldri opp (r)
02.00 Pinlige sykdommer
(r)
02.45 Pinlige sykdommer
(r)

06.30 Lille Jack (r)
06.45 Brillebjørn (r)
06.55 Peppa Gris (r)
07.00 Franklin (r)
07.10 Elias (r)
07.20 Rita og Krokodille
07.25 Vilda og pappa (r)
07.35 Byggmester Bob (r)
07.45 Apollo og småkrypa
08.00 Diverse sendinger
13.55 Sigve og Haifinn (r)
14.20 Top Wing (r)
15.05 Brannmann Sam (r)
15.50 Elias og Storegaps
hemmelighet
17.00 Buhtabággi (r)
17.15 Her bor Daniel Tiger
(r)
17.30 Lille Jack (r)
17.45 Brillebjørn (r)
17.55 Peppa Gris (r)
18.00 Apollo og småkrypa
(r)
18.15 Masha og Mishka
(r)
18.20 Fantasity (r)
18.40 Zog (r)
19.05 Det hjemsøkte
huset (r)

Dagsnytt hver hele time samt kl.
07.30, unntatt kl. 13.00. 06.03
NRK P1 musikkmiks 07.03 Opptur 08.03 Distr.
nyheter med værvarsel 08.05 Opptur 09.05
Nitimen 11.03 Popquiz 12.03 Ukeslutt 14.03
P.I.L.S. 14.30 Utakt 15.05 Are og Odin 16.03
Lørdagsliv 18.03 Lørdagskveld med Pia Skevik
20.50 Værmelding 21.03 Norsk på norsk
23.03 Aleksander 00.05 Nattradioen 02.03
VG-Lista Topp 40 05.03 Spill våken 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time, unntatt
kl. 13.00 og 17.00. 06.03 God
helg 08.03 Distr. nyheter med værvarsel 08.05
Syng! 09.05 Det beste fra Holm 11.03 Ren 60
13.00 Perler fra Platearkivet 14.03 Alle tiders
blinkskudd 15.05 Meloditimen med KORK
16.03 P1+ musikkmiks 17.30 Messing og treblås 18.03 Musikktimen – Den vil jeg høre igjen
19.03 Eviggrønt 20.03 P1+ musikkmiks 21.20
Ti i skuddet 22.03 På dansefot 00.05 P1+
musikkmiks 05.03 Spill våken 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time samt kl.
07.30 og 16.30, unntatt kl.
13.00, 20.00 og 21.00. 06.03 BluesAsylet
07.03 Torp 07.35 Tett på 08.03 Verdibørsen
09.03 Ekko Helg 11.03 Urix på lørdag 12.03
Ukeslutt 14.03 Salongen 15.05 Kurer 15.30
Torp 16.03 Museum 16.30 Urix på lørdag med
Korrespondentbrevet 17.03 Jungeltelegrafen
18.03 BluesAsylet 19.03 Klassisk vorspiel
21.03 Salongen 22.03 Åpen bok 23.03 Norsken, svensken og dansken 00.05 Urix på lørdag 01.03 Salongen 02.03 Ekko Helg 04.03
Kurer 04.30 Torp 05.03 Verdibørsen
Nyheter ti på hver hele time.
07.00 Høydepunkter fra Morgenklubben 09.00 Siri og de gode
hjelperne 12.00 Mer av musikken du liker med
Kristian 15.00 Mer av musikken du liker med
Kim Nygård 19.00 Klassikere du kjenner med
Jørgen 21.00 Radio Norge musikk og repriser
©InFlow Media
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06.00 Top 20 Funniest (r) 06.45
Top 20 Funniest (r) 08.25 Friends
(r) 10.25 Friends (r) 10.55 Two
and a Half Men (r) 11.25 Two and
a Half Men (r) 17.25 Harry og
Meghan i Afrika (r) 18.30 Sinnasnekker'n (r). Norsk livsstilsserie
fra 2018. 19.30 Else om: barn
(r). Norsk underholdningsserie fra
2019. Man må jo ikke være kjærester for å ha barn sammen.
20.30 Min kveld (r). Norsk underholdning fra 2019. Golf-esset
Suzann «Tutta» Pettersen er kveldens hovedgjest hos Anne Rimmen. 21.30 Die Another Day. Am.
action fra 2002. 00.15 Drapet i
Holmenkollen (r). Norsk dokumentarserie fra 2019. Maria begynner
å nøste i alle de nye sporene
som har kommet til overflaten.
01.15 Cocktail. Am. romantisk
komedie fra 1988. 03.25 Rødhette og varulven. Am. eventyrgrøsser fra 2011. 05.10 Dyreflyplassen (r)

07.00 Høydepunkter fra Michael
direkte 09.00 P4s Helgefrokost
12.00 Jorda rundt 13.00 Misjonen destillert 15.00 Sport og musikk 18.00 P4helgen 22.00 Lyden av P4 05.00 Misjonen

Har du ikke fått avisen?
Send kodeord KLAGE til 1933 eller ring 22 310 350.

Returadresse: Mediaconnect AS, Pb 265, Økern, 0510 Oslo.

Oslo

Hamar

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Trondheim

Bodø

Tromsø

Kirkenes

Fredag

2

0
mm

-1

0
mm

3

0
mm

5

0
mm

4

0
mm

2

0
mm

0

0
mm

-5

2-5
mm

-7

0
mm

Lørdag

0

0
mm

-3

0
mm

2

0
mm

4

0
mm

3

0
mm

-1

0
mm

-1

0-2
mm

-3

2-5
mm

-3

0
mm

Søndag

-7

0
mm

-5

0
mm

3

0
mm

4

0
mm

3

1-3
mm

-1

2-5
mm

3

1-3
mm

1

2-5
mm

-8

0
mm

Værdata: Meteorologisk institutt

Været leveres av:

Produksjonsdato:
2019-11-28 12:46:42

Et grådig blikk

EU

Avisen Dagen i Bergen er meget
bekymret: «25 år etter folkeavstemningen er det lite snakk
om EU som dyret i åpenbaringen.»
Helt naturlig, og det er åpenbart for alle andre.

Mer EU

Avisen Dagen gir seg ikke, den
har vært ute i verden og sjekket
– og rapporterer fra Unionens
hovedstad: «Stillere om EU
som sete for Antikrist.»
Han har satt seg et annet sted.

Lukket

Næringslivslederen Berit Kjøll
ble i vår valgt til idrettspresident takket være en hemmelig
PR-kampanje, som inkluderte
drahjelp fra store sponsorer. I
helgen skal Norges Idrettsforbundet snakke ut om hvordan
idretten skal bli mer åpen og
transparent. Bak lukkede dører,
melder Dagbladet.
Det er best slik, mener president Kjøll; åpenhet er så plagsomt.

Jan Matsys David and Baseba (1562) finnes på Louvre i Paris. 

Vi ser ikke Jan Matsys Batseba fra samme vinkel som
David, slik mange kunstnere har framstilt henne: med kongens blikk. Her står David oppe i hjørnet av bildet, mens vi
er tilstede i Batsebas verden, der hundene leker og det å ta
seg et bad ikke er en spesielt erotisert handling. Fra Davids
perspektiv virker det allikevel tydeligvis slik, og han blir
grepet av grådighet. Ikke bare kaller han Batseba til seg og
gjør henne gravid. Kongen sørger for at mannen hennes,
Uria, blir drept. Kapittelet i Andre Samuelsbok konkluderer
tørt: Det David hadde gjort, var ondt i Herrens øyne.
LIVE LUNDH

– Jeg er
veldig for
åpenhet,
bare ikke
nå.

Foto Wikimedia Commons

Bibelkunst

Hver dag viser vi et kunstverk
knyttet til de bibelske fortellingene eller tradisjonen rundt
dem. Mange av verdenskunstens mestere gav sitt beste i
møte med det religiøse.

Demokrater

Apropos demokrati; Høyres
utenriksminister Ine Eriksen
Søreide vil så gjerne sitte i en
av verdens gjeveste stoler i
årene 2021–2022. For å sikre
seg støtte til stolen i FNs sikkerhetsråd, skriver VG, sender
hun nå erfarne toppdiplomater
på stemmejakt til noen av ver-

dens fremste og mest lysende
demokratier, Tadsjikistan, Usbekistan og Turkmenistan.
Politikk er det muliges kunst.

Påkledd

Magasinutgiveren Egmont holder seg med noe så flott som en
«målgruppesjef for Mann», og
nå har denne mannen, som heter Lars Erik Oterhals, bestemt
seg, skriver Dagbladet: Den meget lettkledde Vi Menn-piken,
som har vært et fast innslag i
bladet med samme navn siden
70-tallet, får nå beskjed om å
kle på seg og stige ut av magasinet.
Norske menn er blitt mer tilknappet.

Gratis

Polske studenter ved Visjon
Norges bibelskole utførte gratisarbeid på den private hytta
til TV-pastor Jan Hanvold, melder TV 2.
Pastoren hadde en visjon om
at elevene ønsket å lære mer om
den norske dugnaden.

Nominert

VG er opptatt av dagen i dag, den
såkalte Black Friday. Avisen er
derfor ute med gode råd som
kvalifiserer til intet mindre enn
en nominasjon til Habakkuks
ærespris, den som hedrer den
aller, aller største av de minste
profetene: «Ikke føl kjøpepresset», lyder ett råd.
I dag skal vi bare handle for
drøye fire milliarder kroner.

Send NMS
FREMTID til
2490 og gi et
halvt år på
skole for en døv
eller blind elev
(kr 450).

OGSÅ JEG ER FREMTIDEN!

til 574196

Vil du gi skoleplass til et bortgjemt barn?

FOTO: HANNE LOWZOW/NMS

hugin@vl.no

Døve og blinde barn på Madagaskar får ikke gå på skole. De
gjemmes ofte bort. Folk i kirkene leter etter dem for å gi
dem muligheter ingen andre gir. Også de er fremtiden!

Gi deg glad! Det er ...
nms.no/givingtuesday

Per Arne Dahl / Levi Henriksen / Grete Pedersen
Olav Egil Aune om sin tro / Kjersti Håland / Marte Wang
Min utvalgte adventsalme / Julemusikken

Illustrasjon: Liv Andrea Mosdøl

vårt land

fredag 29. november 2019

2 Advent

Vår sårbarhet

Anbefalt i adventstiden
Kunst / Musikk / Film

Når kirkeåret starter er vi på vårt mest utsatte:
Vil stresset ta overhånd, eller greier vi å sette
oss ned og vente?

N

ovember er mørk, desember mørkere. Vi går inn i
advent, de siste fire ukene før jul.
Kanskje er det på denne tiden av året vi er mest
sårbare. Vi haster av gårde med innspurt på jobb
og julegaveinnkjøp, vi prøver å rekke avslutninger i barne
hagen og på skolen. Vi ønsker å være en del av fellesskapet på
julebordet og ha overskudd til å være med vår egen familie.
Advent er en tid for fellesskap. Men også en tid der fellesskapet trues av alt det skal romme. Og en tid noen av oss
kjenner sterkt på følelsen av å være utenfor et fellesskap.

Vente

M

aria er mitt gode minne om trofasthet. Hennes «ja» tar opp i seg alle
mine små «ja», hennes «ja» foregriper
og sammenfatter alle mine senere
«ja». Hennes «ja» var «ja, jeg venter på Herrens
komme».
Desemberstress – i stress finnes det alltid et element av redsel. Da kjenner jeg det er godt å hvile
øynene på dette bildet, Madonna ved fontenen,
av Jan van Eyck, Nasjonalgalleriet eier det. Fred,
ingen redsel, tenker jeg. Hun står i hagen, blant
blomster, ved en fontene. Hun holder Jesus-barnet
tett til brystet, i venstre hånd har han et kjede med
koraller – en beskyttelse mot alt ondt, mente de
gamle. Jeg er med på det.
Hun står i paradiset, hagen er paradisets symbol.
Slik tenker jeg henne inn i Guds skapelsesfortelling, Maria som paradisets dronning. Vi synger ave
Maria – ave blir Eva baklengs.
Maria står foran en rosebusk uten torner, tornene
rører ikke Maria, det vil si – tornene hører syndefallet til, Maria er ikke der. Rundt henne forteller
blomstene på sitt nedarvede symbolspråk – fiolen
som forteller om Marias ydmykhet, forglemmegei og liljekonvall om Jesu komme, de er de første
blomstene som kommer om våren. Og sverdliljene
minner meg på én av hennes sju sorger, Jesu korsfestelse.
Bildet er der, midt i mitt kaos. Mitt eget
snakkerikeskaos. 
Olav Egil Aune

Å møte hverandre. I vårt intervju med Per Arne Dahl,
trekker han fram Johannesevangeliet og hvordan Jesus
«kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han».
«Selv det har Jesus opplevd,» sier Dahl, og viser oss hvordan alle har erfaringer med å bli avvist.
Dahls ord er gode å ta med seg inn i adventstiden. For
det gjør oss sårbare at vi er avhengige av dem vi har rundt
oss. Men det er denne sårbarheten vi møter hverandre med,
hver dag. Når vi tør å vise den fram, åpner vi også for at
a ndre kan ta del i våre liv.
Ettertanke og trøst. Det er ikke alltid lett. Men adventstiden trenger ikke bare være stressende. Det er også er en
tid for ettertanke og trøst. Advent er ventetiden fram mot
jul, da vi kan sette oss ned og tenke de tankene som ikke
alltid får plass i hverdagen. «Dra krakken bortåt glaset/Så
sett vi øss og ser,» skrev Alf Prøysen i «Julekveldsvisa».
I dette bilaget kan du lese om hva advent og jul betyr for
flere av oss. Salmedikter og prest Ingrid Brækken Melve
synger salmer når hun baker til jul: «Jag skoddeheim og
tunge sky, så nattemørket snart må fly».
Dirigent Grethe Pedersen er ærlig og forteller at for
henne er både jul og advent en problematisk tid på året.
«Vi flytter hjemmefra, og stedet du kommer fra finnes ikke lenger. Dette vemodet blir gjerne forsterket
ved juletider,» sier forfatter Levi Henriksen.
Vår skrøpelige kropp. I den mørkeste tida på året,
blir lysene tente. Første søndag i advent er kirkeårets begynnelse. Historien om Guds sønn som
kom til oss i menneskets skrøpelige kropp, slutter aldri å gi mening. Slik vi er sårbare, var Jesus
sårbar.
Nå er ventetida her.

Illustrasjon: Jan van Eyck / Madonna ved fontenen (1439),
Royal Museum of Fine Arts, Antwerpen/Wikipedia Y
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Les intervju med Olav Egil Aune

Arne Borge

Innhold
partipolitisk fri og uavhengig
kristen dagsavis
grunnlagt 1945
Sjefredaktør/administrerende direktør
Bjørn Kristoffer Bore bjorn.kristoffer.bore@vl.no
Kulturredaktør
arne borge arne.borge@vl.no

Advent er et bilag til Vårt Land
Illustrasjon forside: Liv Andrea Mosdøl
Presentasjon: Sverre Egner Bruun

Side 4 Intervju Artisten Marte Wang vil tenne et lys for jordkloden. Side 6 Intervju Per Arne Dahl tror adve
Side 12 Tomas Sjödin hyller de som trofast fyller ut sine rapporter, timelister og årsregnskap. Side
julemarkeder og juleavslutninger. Side 16 Levi Henriksen reiser alltid hjem til jul. Side 20 Adven
Side 22 Film i advent Einar Aarvig velger fire klassikere. Side 24 Intervju Solistkorets dirigent
Side 28 Kjersti Opstad 52 gudstjenester på 52 uker. Bli med til den siste – julegudstjenesten i
knippe fra rockhistorien. Side 34 Poeten Kjersti Håland ber oss ta sats og bli en storm. Side 36
Side 38 Mens vi tror Vårt Land-veteran Olav Egil Aune forteller om sin tro og vurderer årets klassiske
Filmklassiker i advent / It's a Wonderful Life fra 1946.  Illustrasjon: Wikipedia
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Advent 3

God jul
Fra NLA Høgskolen

Illustrasjon: Liv Andrea Mosdøl

ntstiden kan lære oss om å vise sårbarhet og om modenhet til å ta den imot.
14 Andakt Valborg Orset Stene leder oss inn i en måned med adventskos,
tsalme Salmedikter Ingrid Brækken Melve velger seg en salme fra 1100-tallet.
Grete Pedersen har skrevet ned alt Jesus sier i Bibelen for hånd – ord for ord.
Grønland kirke. Side 32 Uventede juleklassikre Kim Klev har plukket ut et
Inger-Lise Ulsrud har valgt «Det langt på natt mun vera» som adventsalme.
julemusikk. Side 46 Jaffens quiz Advent er tid for quiz.
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Marthe Wang
YY29 år. Artist og låtskriver.
Kommer fra Bergen og bor
i Oslo.
YYAktuell med singelen «No
sier eg adjø» fra hennes
andre album som kommer til
våren på eget plateselskap.
YYHar gått jazzlinja ved
Norges Musikkhøgskole.
Førstejazzstudent som ble
tatt opp ved «Unge talenter»
ved Griegakademiet.
YYWang platedebuterte i
2017 med Ut og se noe annet, som hun ble nominert til
Spellemannsprisen for i kategorien Viser.
YYI fjor fikk hun Tekstforfatterfondet lyspunktpris for
unge tekstforfattere og vant
dessuten Edvard-prisen i
tekstklassen for Ut og se noe
annet.

Z Marthe Wang feirer jul
hjemmemed to søsken og
foreldre i Bergen. – Jeg har
også et fadderbarn i Bergen
som har bursdag i juleferien.
Å feire den er en tradisjon jeg
gleder meg til, sier artisten.


Foto: Jan Langhaug

‘Julemysteriet
ligger i det
ordløse’
Marthe Wang håper sangene hennes kan føre
menneskersammen. – Julen skal være for både de
som har det bra og ikke har det, både de som tror og de
som ikke tror, sier hun og tenner et lys for jordkloden.
Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no

N

år Oslo Gospel
Choir legger ut
på årets juleturné
er det for første
gang på ni år uten
Marthe Wang. Helt konsertfri
har hun likevel ikke. Hun har
sagt ja til seks lukkede konserter til inntekt for Kirkens

Bymisjon i Bergen. Der skal
hun blant annet synge sangen
«Til deg» som tidligere er brukt
i Bymisjonens julekampanje
«Gled en som gruer seg til jul».
Til deg som ikke håper mer
du som trenger ett lysglimt, og
trenger det nå
Tenner fire lys. – Slik lyder
teksten din. Hvem eller hva vil
du tenne fire lys for?

– Jeg har tre organisasjoner
som jeg brenner for. K irkens
Bymisjon er nevnt. Så er jeg
engasjert i stiftelsen Music In
Refuge for musikkopplæring
blant flyktninger i Libanon.
Jeg tror sterkt på viktigheten av at barn og unge får
musikkopplevelser i hverdagen
sin der. Musikk er noe mennesker trenger og har rett til.
Så har jeg lenge vært engasjert

i KFUK-KFUM Global som er
en solidaritets- og bistandsorganisasjon som jeg synes
gjør mye blant annet for å løfte
fram unges stemmer i kampen
for miljø og rettferdighet.
Tro på egen tekst. Marthe
Wangs sang «Størst av alt»
handler om kvinnen som
kjemper for rettferdigheten
med et hjerte som er reint.
Men hon kjemper for alle de
som lider / Hon går i bitre strider / Hon e med de som e aleine, de som sover ute i regnet
Det er slike tekster som har
gitt den unge sangeren, komponisten og tekstforfatteren to
priser. Nylig presenterte hun
første sang fra sitt andre album
som kommer til våren.
– Prisene var en bekreftelse
som gjorde at jeg kanskje
skjønte at det var tekst jeg
kunne, sier Marthe Wang foran
peisen på Stortorvet Gjestgiveri
i Oslo.
Vil finne balansen. Hennes
to år gamle førstealbum Ut og
se noe annet inneholdt sanger
hun skrev under musikkstudiene helt tilbake fra 2011. Nå har
hun etablert seg med leilighet
i ellevte etasje med utsikt over
Bjerke travbane og Oslofjorden. Det siste året har hun konsertert med eget band og arbeidet med nye sanger. Album
nummer to kommer ut på hennes eget plateselskap Bjerke.
– Kanskje er neste albums
tema at jeg er kommet litt hjem
og kan se tilbake, samle fortid og framtid. Finne balansen
mellom å se på hva som har
vært og det som er nå, sier hun.
Med Kulturrådets arbeidsstipend for populærkomponister har hun kunne konsentrere
seg om å lage musikk. Albumet
er spilt inn i Torjus Vierlis nyinnredede studio i et gammelt
bedehus i Grimstad.
– Har jeg funnet min stemme? sier hun prøvende og
håper den nye platen blir en
bekreftelse på at hun står på
egne bein.
Advent er musikk. På den
nye sangen «No sier eg adjø»
synger hun blant annet at det
var slik det måtte bli.
– Var det noe du måtte forsone deg med?
– Jeg tenker mye på hva jeg
har sagt og hva jeg har gjort.
Da tenker jeg at det er ikke farlig. Nå er det sånn det er – uten
at det er noe trist i det. Kanskje
den passer bedre som en nyttårslåt der du ser tilbake på hva
du kan ta med deg videre i en
ny start.
– Hva må din advent inneholde?
– Det er et spennende spørsmål. Jeg må finne fram de
gamle tradisjonene igjen etter
åtte år på turné i advent. Jeg
har sterke og gode minner med
at den første julebaksten star-

ter første desember.
– Hvordan var din advent i
de åtte travle årene?
– Det var jo fantastisk å få
lov til å reise med gode venner
i hele Norge og få synge julesanger. Musikken har derfor
selvfølgelig vært en stor del av
min adventstid. Det finnes jo
så mange julekonserter og så
mange som kommer. Det er en
stemning folk tydeligvis setter
stor pris på. Jeg husker selv jeg
var i Grieghallen og hørte Oslo
Gospel Choir og Sissel sammen
med mamma og pappa. Fra
ungdomstiden husker jeg hvor
kjekt det var å ha julekonserter
på musikklinjen og ha lysmesser med Bønes Ten Sing som
jeg er vokst opp i.
Barnestemmen går til
hjertet. De riktig gode sangopplevelsene toppes av gleden
ved å avslutte konsertene med
«Deilig er jorden».
– Å synge den sammen med
publikum har jeg alltid opplevd
som en sterk del av et større
fellesskap.
– Som barnekordirigent har
jeg også fått glede av å høre
barn synge julemusikk. Det er
noe nært og ekte med barnestemmen som når inn i hjertet.
– Hvilken sang har du skrevet selv som passer best i
advent eller jul?
– Det er nok nettopp «Til
deg». Julen skal være for alle,
både de som har det bra og
ikke har det, både de som tror
og de som ikke tror. Det ordløse refrenget i den låten kan få
være julemysteriet.
Inn i fellesskapet. Siden
julens budskap er at Gud kommer nær menneskene, mener
hun vår utfordring ligger i å
komme nær hverandre.
– Det kan vi gjør ved å tørre
å ta en ekstra prat med dem du
vet trenger det og spørre hverandre hvordan det går.
– «Ka kan eg gjøre med
det?» spør du i en sang. Hva er
det viktigst for deg å gjøre noe
med?
– Jeg tenker nok først på alle
de menneskene som er på flukt
i verden. Det synes jeg krasjer
så hardt med min jul. Mens
vi er samlet om gaver og nær
familie, så er mennesker på
flukt og mangler et hjem. Jeg
vil gjerne være med å gjøre en
forskjell. Så dersom disse julekonsertene kan være med å ta
flere med i fellesskapet, gi noen
gode minner eller følelser, så
kan det være min måte å gjøre
noe på gjennom stemmen og
ordene mine.
– Har du kommet på hvem
du vil tenne det fjerde lyset for?
– Jeg vil tenne et lys for jorden. Vi må ta miljøtanken med
oss inn i juletidens kjøpekarusell. Kanskje vi må lage flere
julegaver. Kanskje det er det
jeg skal bruke ekstra tid til, sier
Marthe Wang.
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KJØP FINE JULEGAVER
SOM GLEDER DOBBELT!

Symbolske gaver
fra kr. 100,-

Skjerf fra Nepal
kr. 1095,-

Rettferdig kaffe
kr. 150,-

Skjerf fra Nepal
kr. 1095,-

Bærekraftig handlenett
kr. 125,-

Smart solcellelampe
kr. 895,-

DA BIDRAR DU I KAMPEN MOT FATTIGDOM.

Årets gaver finner du på strommestiftelsen.no/nettbutikk
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– Når mennesker viser meg tillit og gir meg del i sin sårbarhet, krever det mot. Jeg kjenner hver
gang at nå er jeg på hellig grunn. For akkurat som det krever mot å vise sårbarhet, krever det moAlle foto: Erlend Berge
denhet, og musikalitet, å ta den imot, sier Per Arne Dahl.

ian wright

jared diamond

Atlas for nysgjerrige sjeler

Opp av asken

Hvilke 22 land har britene ikke
invadert? Hvem har flest heavy
metal-band per innbygger? Og visste
du at alle veier fortsatt fører til Rom?

Nytt mesterverk fra forfatteren av
Våpen, pest & stål og Kollaps!
«En lysende og medrivende innføring i
hvordan nasjoner takler kriser – som forhåpentlig kan hjelpe hele menneskeheten
med å takle den globale krisen.»
yuval noah harari

Atlas for nysgjerrige sjeler bugner av
tankevekkende kart som lar deg se
verden på helt nye måter.
349,–

449,–
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Da Gud
kom til
sitt eget
Det krever mot å vise sårbarhet,
og modenhet å ta den imot. Per
Arne Dahl tror adventstiden kan
lære oss noe om begge deler.
Live Lundh
live.lundh@vl.no

I

det vi ruller inn på plassen foran småbruket
til Per Arne Dahl i Vikersund begynner den
første snøen å falle. Når vi kommer inn døra
er det fyr i peisen og stearinlysene er tent.
Alt er såre godt, for å si det med første kapitteltittel i Dahls nye bok.

Gi en adventsgave
til forfulgte kristne og
kampen for trosfrihet
VIPPS #19013

Y

www.stefanus.no

Tid som gir. Før vi kjører fra Oslo, skriver Dahl
til oss at vi ikke må stresse med tiden. Han er
hjemme. Også når vi har snakket med folk som
kjenner ham i forkant av intervjuet, har dette
kommet opp: Per Arnes forunderlige gode tid.
Men man kan jo ikke ha tid til alt, og etter å
ha vært prest på Modum Bad store deler av livet,
har han mange navn på bønnelista si, mange

Konto: 3000 16 60000
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Ortopedisk senter i Lashkar Gah, Afghanistan. (Foto: Khadam/ICRC)

KJØP EN GAVE
INGEN ØNSKER
SEG MEN ALTFOR
MANGE TRENGER

Det burde være helt unødvendig å ønske seg
en protese til jul, men det er dessverre akkurat
det altfor mange barn har behov for.
Derfor selger vi gavekort som bidrar med helsehjelp til de som trenger det.
Gjør en forskjell denne julen – kjøp gavekort på rodekors.no
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I august i fjor sluttet Per Arne Dahl som biskop på
grunn av hørselsskaden «Sudden deafness». – Jeg tror
vi trenger trening i å vise sårbarhet, men også i å vise
styrke og mot. I å reise ryggen, selv om vi blir såret,
sier han.

mennesker han har omsorg for. Hvordan går det
opp?
Dahl forteller om hvordan Paul Tillich i Systematisk teologi skriver om de greske begrepene
kronos og kairos.
– Kronos er den kronologiske tida, den krev
ende logistikken, alt vi skal huske på. Den tiden
er ikke alltid god, den kan være innmari slitsom.
Men det andre ordet er kairos. Det er den gode
tiden, som foruten «tid» også betyr «mulighet».
Denne siste måten å tenke om tid på, har blitt
stadig viktigere for Dahl. Han knytter også Kai
ros til Kristus, og forskjellen mellom de to tidene
til det Jesus sier i Johannesevangeliet: «Tyven
kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg
er kommet for at dere skal ha liv og overflod».
– Begrepet «god tid» har fått ny mening for
meg. Det er en tid jeg avsetter i mye større grad
enn før.
Som pensjonist er det muligå erobre tiden
tilbake og restarte, opplever den tidligere
biskopen.Å ha god tid er en gave som slett ikke
alltid har vært mulig å kombinere med et hektisk
familie- og eller yrkesliv.
Var ventet. Denne morgenen har Per Arne
Dahl brukt sin avsatte tid til å lese i Bibelen,
drikke kaffe og høre på radioen.Han har også
bedt, både for oss som var på vei hit og på nav
nene han har på bønnelista si. Men hvordan er

Per Arne Dahl
YYFødt 1950. Tidligere biskop i Tunsberg.
YYHar arbeidet som prest ved Stortinget og ved
Modum bad.
YYHar skrevet flere bøker og hadde i mer enn 20 år
spalten«Under åpen himmel» i Aftenposten.

I snekkerverkstedet på småbruket, like ved Modum
bad, slår lukten av høstens epler mot oss når vi kommer inn døra. – Begrepet «god tid» har fått ny mening
for meg. Det er en tid jeg avsetter i mye større grad
enn før.

det for ham selv å ta imot hjelp?
– Da jeg hadde vært prest på Modum bad i bare tre–fire år,
måtte jeg kaste inn håndkleet. Jeg hadde ikke mer krefter. Jeg
gikk til min sjef Gordon Johnson og sa: Jeg tror ikke jeg kan
være prest her. Jeg er for sliten.
Johnson svarte Dahl at han hadde ventet på ham. «Og nå
håper jeg du lærer det vi alle har måttet lære, og det med
storeomkostninger: At det går ikke an å bli verdens frelser
uten å dø av det. Nå sykmelder jeg deg i fire uker, og deretter
får du en studiepermisjon.»
Rest blir igjen. I august i fjor sluttet Per Arne Dahl som
 iskop på grunn av hørselsskaden «Sudden deafness». Erfa
b
ringen er sentral i hans siste bok, Sårbarhetens kraft. Dahl,
som selv har vært sjelesørger for så mange i en sårbar situa
sjon, kommer her fram med sin egen erfaring med fysisk
smerte, og den psykiske påkjenningen som følger med. Han
understreker at andre har verre plager enn ham, men at han
samtidig har fått øve seg i det han sagt til mange andre: At
plager ikke skal sammenlignes, men respekteres og møtes.
Da Dahl ble døv på høyre øre, og samtidig innså at han kom
til å leve med konstant tinnitus, fikk han igjen oppleve å være
på mottakersiden av omsorgen. Han forteller om dagen han
gikk fra ørelegen i striregnet. Det kjentes godt å bli søkkvåt,
fordi det var så smått opp mot smerten og frykten.
Han hadde selv oppfordret folk til å søke forbønn og sal
ving, og nå innså han at tiden var inne for å følge sine egne
råd. Han fikk en innskytelse om å ringe presten Geir Gunder
sen. Han ringte, og fikk svaret: Vi er på hytta, det er høljreg
ner og vi har ikke noe annet å gjøre enn å ta imot deg.

Geir Gundersen og kona hans, Liv Riiser,
hadde dekket bordet med hvit duk. Den katolske
bønneboken var der, en Bibel, og olje til salving.
På bordet bakenfor var det dekket til lunsj.
– De overgav meg og øret mitt til Gud, og ba
for helsevesenet som skulle behandle meg. Jeg
følte meg fri, selv om jeg ikke ble frisk.
– Kan alt vendes til det gode, eller er det ting
vi ikke blir fri fra?
– Jeg tror det er en dyp hemmelighet i Jesu
bønn på korset, som er den bønnen jeg ber mer
og mer: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd».
Bønnen tåler livet slik det er, og ikke slik vi
skulle ønske det var, mener Dahl. Det er en vel
signelse å oppdage at det vonde ikke rammer
oss alene, men blir gitt til en som vil oss vel.
– Men jeg tror alltid det er igjen en rest. En
rest av sorg, av smerte, av tvil, av å ikke våge å
overgi alt, men holde igjen. Og den resten, den
skal vi snakke litt ydmykt om. Den kan i seg selv
være tung nok for et menneske. Er det noe vi
trenger å trene på, så er det å tåle den resten.
Ikke tatt imot. I boka siterer Dahl legen Olav
Hilmer Iversen (1923–1997) på at det er farlig å
blø hvis du svømmer blant hai. Selv har han blitt
stadig mer oppmerksom på at sårbarhet er van
skelig og kan misbrukes.
– Når mennesker viser meg tillit og gir meg
del i sin sårbarhet, krever det mot. Jeg kjenner

U

Når mennesker viser meg tillit
og gir meg del i sin sårbarhet,
krever det mot. Jeg kjenner hver
gang at nå er jeg på helliggrunn.
Dette må forvaltes o
 rdentlig.
Per Arne Dahl
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hver gang at nå er jeg på hellig grunn. Dette må
forvaltes ordentlig. For akkurat som det krever
mot å vise sårbarhet, krever det modenhet, og
musikalitet, å ta den imot.
Dahl gjengir fra Johannesevangeliet hvordan
Jesus «kom til sitt eget, og hans egne tok ikke
imot ham».
– Selv det har Jesus opplevd. Jeg tror nok det
er smertepunktet i vår erfaring av sårbarhet som
er tyngst: At ikke alle blir tatt imot, og avvisningen kan skape nye sår. All sjelesorg må gi plass
til de menneskene som fikk kontakt med egen
sårbarhet, som mobiliserte krefter for å vise den,
og ikke ble møtt.
Kanskje er adventstiden også en modningstid
for å kunne ta imot det sårbare. For det krevet
tid og fortrolighet, tror Dahl. Gud ble menneske,
et ubeskyttet barn, og slik er både sårbarhet og
styrke en del av Guds vesen.
– Tre ganger ba Paulus om å slippe tornen i
kjødet, som vi bare kan lure på hva var for noe.
Men han fikk svaret: Min nåde er nok for deg, for
kraften fullendes i svakhet, minner Dahl om.
Vi sårer. – Kan det å vise sårbarhet, for
eksempel i form av sinne, også være skadelig?
– Noe så kraftfullt som sinne, og noe som
kan være så avgjørende viktig som sinne, kan
også etterlate en veldig usikker. Men det handler
også om hvordan vi blir tatt imot. Det kan være
sårt for den som er sint og uttrykker det, men
også for den som skal ta imot det. Det er viktig å
adressere sinne, men ofte krevende.
Den siste tiden har Dahl blitt opptatt av en
a nnen side ved sårbarheten. Han leser for oss fra
en salme av Svein Ellingsen:
Vi ber for dem vi savner mens vi er samlet her
For dem som går i uro i tvilens vind og vær
for dem som vi har såret og drevet bort fra deg
Fra dem som høster smerte av våre ja og nei
– At vi sårer andre er også en dimensjon vi
trenger å ta innover oss. Vi har ansvar for andre
menneskers sårbarhet. Etter mye strid i kirken, som vi har hatt i mange år, så har også de
utilsiktede konsekvensene av meningsbrytninger ført til at vi har såret hverandre. Selv uten å
mene det.
Styrketrening. Ikke bare som enkeltpersoner,
men som kirke, ønsker Dahl at vi kunne bli enda
bedre på å gi hverandre mot til å vise sårbarhet.
Samtidig står dette fast som like viktig: å trene
oss i å ta den imot.
Men andres sårbarhet kan virke truende.
Hvordan kan vi trene på å møte den?
Ved å tenke mer på hvordan vi alle er sårbare,

U

Det er så lett å tenke at hvis
jeg kaster maska, så mister jeg
ansikt. Men så har jeg opplevd,
gang på gang, at det er da vi
viser ansikt.

og erkjenne og tåle vår egen sårbarhet, tror
Dahl.
– Det er lettere sagt enn gjort å kaste maska. Det er så lett å tenke at hvis jeg kaster
maska, så mister jeg ansikt. Men så har jeg
opplevd, gang på gang, at det er da vi viser
ansikt.
Han forteller om det tøffeste ekteparet han
har viet. De møtte hverandre på styrketreningsrommet på Idrettshøyskolen, og hadde begge fått pallplass i Europamesterskap
i styrkeløft. Vi har så mye å lære av dere, sa
Dahl til paret, for i kirken har vi ikke drevet
mye med styrketrening.
Etter en god prat, spurte Dahl om de trodde
det var noe kirken kunne lære dem. De svarte
at de på sin side nok hadde mye å lære om
svakhetstrening.
– Jeg tror vi trenger trening i å vise sårbarhet, men også i å vise styrke og mot. I å reise
ryggen, selv om vi blir såret.
Avspeiler Gud. Når Dahl har skrevet om
sårbarhetens kraft, handler det imidlertid
ikke bare om noe medmenneskelig. Sårbarhet og styrke er også egenskaper som ligger i
Guds vesen, mener han.
– Vi tror jo ikke på en medgangsgud. Vi tror
på en Gud som er som oss, i sår og styrke.
– Betyr det at Gud også kan gjøre feil?
– Det står i 1. mosebok at Gud angret på at
han hadde skapt menneskene og jorden. Går
jeg bakenfor det, tror jeg at jeg går et skritt for
langt. Men vi er skapt i Guds bilde, og både vår
kraft og sårbarhet avspeiler ham. Også vår
anger. Jeg har aldri klart å stemme i når Édith
Piaf synger: «Je ne regrette rien», jeg angrer
ingenting.
Stans og se. Dahl minner om at advent ikke
betyr ventetid, selv om vi gjerne omtaler den
som det. Advent betyr «det som kommer». Det
er godt å vite, synes Dahl.
– Om Gud kommer avhenger ikke av vår
venting og forberedelser?
– Han kommer, okke som.
– Men en ting er at han kommer, en annen
er om vi tar imot. Advent hjelper oss å komme
innunder jul.
Dahl tror det å bremse opp og la adventen
bli en rydde– eller forenklingsperiode, kan
være viktig for vår egen del. Han viser til noe
som står i den gamle oversettelsen av Jobs
bok: «Stans og se Guds under».
– Guds under er jo at sår kan få legedom.
Men det blir ofte igjen en rest.

Per Arne Dahl gjengir fra Johannesevangeliet hvordan Jesus «kom til sitt eget,
og hans egne tok ikke imot ham». – Selv
det har Jesus opplevd. Jeg tror nok det er
smertepunktet i vår erfaring av sårbarhet
som er tyngst: at ikke alle blir tatt imot,
og avvisningen kan skape nye sår. Y
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100%
FRIVILLIG

Har du handlet
i en av våre
butikker?
Har du bidratt
med varer vi
kan selge?
Er du en av våre
frivillige?
Da skylder vi
deg en stor
TAKK!
Lillestrøm
Ski
Arendal
Evje
Lillesand
Risør
Grimstad
Drammen
Kongsberg
Bø
Bergen
Bremnes
Knarvik
Åsane
Os
Sotra
Molde
Myrvåg

c

Skei
Ulsteinvik
Volda
Ålesund
Råde
Bryne
Egersund
Skien
Hå
Larvik
Sandnes
Sola
Hillevåg
Tau
Ålgård
Førde
Nordfjord
Sogndal

Levanger
Namsos
Oppdal
Trondheim
Brumunddal
Heddal
Haugesund
Kristiansand
Flekkefjord
Randaberg
Lyngdal
Tønsberg
Bodø
Nygaten
Kristiansund
Knausen
Lysstøperi

nmsgjenbruk.no

f
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Møtes under
s tjernehimmelen
Jeg vil rette en lysstråle mot dere, alle dere som
går til jobben, som trofast fyller ut deres rapporter,
timelister og årsregnskaper, skriver Tomas Sjödin.
Tomas Sjödin
Svensk pastor og forfatter

J

eg snakket om lyset i radiopro
grammet «Vinter i P1» i fjorårets
romjul, og siden har jeg mottatt
en ubeskrivelig vakker strøm av
lysfortellinger fra medmennes
ker i en verden som ofte blir beskrevet
som mørk. Grunnen er enkel: Mørke
føder mørke, og lys lokker fram mer
lys. Og nesten en måned senere, kom
det hver dag et og a
 nnet lite lysbluss fra
dere lysletere og lysspredere,alle dere
som gjør samfunnet vårt til det det er.
Jeg har fått historier om naturfenome
ner og gåtefulle lysskjær, men også om
tilfeller da de små, hverdagslige hand
lingene har tvunget mørket på flukt og
fått en helt utslagsgivende betydning
for utfallet av en situasjon, en dag eller
til og med et liv. Så kraftfullt er det,
lyset.
Der livet vibrerer. Et samfunn byg
ges ikke først og fremst av infrastruk
tur. Det er alt det som finnes mellom
husene og gatene og parkeringsplass
ene, mellom kjøkkenøyene og sofa
gruppene, mellom de menneskene som
spiser frokost ved samme bord, at livet
vibrerer. Det er der det vokser, og det
er der det av og til forkrøples og
gir opp, i alt det som kalles det
mellommenneskelige. Alt det
vi tenker på som hverdagslig
og selvsagt, men som ofte
er det som holder mørket
på avstand og hindrer vår
verden fra å implodere.
Derfor vil jeg hedre alle
dere medvandrere som
står opp av sen
gene deresom
morgenen,

smører skivenederes i taushet og nekter
å gi opp. Og alle dere som blir liggende
fordi kreftene er uttømt, eller motet,
men som trass i dette står opp og tar en
dag til. Jeg vil fortelle at det lyser av dere
som står i vintermørket og venter på at
bussen skal komme, og som drømmer
om en lang solferie som kanskje ikke
engang kan bli noe av. Av og til holder
det å drømme for at det skal lysne.

U

Av og til
holder det
å drømme for at
det skal lysne.

Til hverdagsheltene. Jeg vil rette en
lysstråle mot dere, alle dere som går
til jobben, som trofast fyller ut deres
rapporter, timelister og årsregnskaper,
som varmer deres lunsjretter i mikro
bølgeovnen, som holder det gående
utover ettermiddagen og er så utslitte
på veien hjem at dere ikke orker så
mye mer enn å ta kvelden. Alle dere
som må løpe fra møter for å rekke å
hente barnaderes i tide, og alle dere
som aldri fikk noen barn å hente. Alle
dere som sender deres små, lyse SMSer, ringer noen bare fordi dere kom
til å tenke på dem. Alle dere morgen
mennesker som ikke nøyer dere med
å pudre over verdens elendighet med
floskler, men heller velger å mangfol
diggjøre og spre de gode historiene. Og
alle dere kveldsmennesker som holder
stand på deres post, trass i smerter og
ensomhet og savn. Verden ville ikke
vært så mye å spare på hvis den ikke
var befolket av sånne som dere.
Under stjernehimmelen. Tidlig i
morges, før solen hadde rukket å sende
opp sine første stråler over Skändla
berget, så jeg at deres utholdenhet,
deres motvilje mot å gi opp, danner en
stjernehimmel. Kan vi ikke bestem
me oss for å møtes under den i dag,
manøvrere etter stjernene og se hva
som da vil skje?

Z Et samfunn bygges ikke først og fremst
av infrastruktur. Det er alt det som finnes mellom husene og gatene, mellom de
menneskene som spiser frokost ved samme bord, at livet vibrerer, skriver Tomas
Sjödin. Foto: Maria Lindeskär/Vårt Land forlag

Y Utdraget er
hentet fra boken
Stol på at det lysner
av Tomas Sjödin.
Utgitt av Vårt Land
forlag i 2019. Gjengitt med tillatelse.
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Høstnyheter fra Verbum
HANS J. SAGRUSTEN

JOSTEIN ØRUM

Boka om boka

Skjør stillhet

Gjennom to tusen år

Hvordan kan man finne den gode
stillheten, den som får oss til å se klarere
og bli mer oppmerksom på det som er
viktigere enn alt? Jostein Ørum gjør
en reise til tolv steder med et ønske
om å vinne tilbake den tapte stillheten.
Framfor alt oppdager han at stillheten er
vakker, men skjør.

Kvifor bruker vi bøker og ikkje
skriftrullar? Kva har moderne lesebrett
med antikkens skrifttavler å gjera?
Boka om boka handlar om gamle
skrivemateriale som papyrus og
pergament, om vokstavler og skriftrullar
- men òg om oss sjølve. For historia om
boka er samtidig historia om
vår eigen kultur.

299,-

299,-

Guds
vidunderlige
verden

HARALD HEGSTAD

Dåpen

En nådens kilde

Fargeleggingsbok med
overføringsmerker

For første gang på over førti år utgis
det en helhetlig framstilling av dåpens
teologi på norsk. Mye har endret
seg i samfunnet og det økumeniske
klimaet de siste tiårene, noe som får
konsekvenser for hvordan man skal
forstå dåpens betydning i dag.

Ti vakre illustrasjoner som kan
fargelegges mens du tenker over
bibelteksten som hører til. Foran i
boka er det fem ark med over tusen
overføringsmerker - nok til flere
timer med kreativ fordypning i
Guds vidunderlige verden.

379,-

198,-

BIBEL 2011

NORDSAMISK BIBEL

Årsbibelen

Biibbal 2019

Bibelen på ett år

2019-oversettelsen av Bibelen i moderne
nordsamisk språkdrakt.

I Årsbibelen får du en variasjon av
tekster og en plan som gjør det lettere
å komme gjennom hele Bibelen - på
ett år. Årsbibelen kan leses fra hvilken
som helst dato i året, selv om den starter
med Bibelens første bok i januar. Det er
også mulig å lese den i ditt eget tempo,
uavhengig av datoer.

Mellomstor bibel med stive permer og
to lesebånd. Fyldig oppslagsdel med
ordforklaringer, tidstabell og kart. Flere
varianter tilgjengelig.

fra 279,-

349,-

SILJE KIVLE ANDREASSEN (RED.)

BIBEL 2011

Bibelleseplan 2020

Bibelleseplankalender
2020

Bibelleseplanen er knyttet til kirkeåret
med lesninger for morgen og kveld. Til
hver dag er det også foreslått en salme.
Et hendig format som får plass i Bibelen
eller veska. Satt sammen og redigert av
prest Silje Kivle Andreassen.

Bibelleseplankalenderen gir deg en utvalgt
tekst fra Bibelen til hver dag i året.
Boka leses på tvers og er lett å ta med
seg overalt, selv i en liten jakkelomme.
Trykket på det fineste bibelpapir
– et produkt av høy kvalitet.

Bibelen på ett år

79,-

159,-

Bøkene kjøpes i din lokale bokhandel eller på verbumforlag.no
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14 Advent

Bibelteksten, 1. søndag i advent

D

a de nærmet seg Jerusalem og
kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler
av sted og sa til dem: «Gå inn
i landsbyen som ligger foran
dere! Der skal dere straks finne et esel som
står bundet og har en fole hos seg. Løs dem
og lei dem hit til meg! Og om noen kommer
med spørsmål, skal dere svare: ‘Herren har
bruk for dem.’ Da skal han straks sende dem
med dere.» Dette skjedde for at det ordet
skulle oppfylles som er talt g jennom profeten:
Si til datter Sion:
Se, din konge kommer til deg,
ydmyk er han og rir på et esel
og på trekkdyrets fole.

Å løse det
bundne

Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus
hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la
de kappene sine på dem, og han satte seg
opp. Mange i folkemengden bredte kappene
sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som
gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:
Hosianna, Davids sønn!
Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!
Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele
byen, og de spurte: «Hvem er dette?» Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret
i Galilea.»
Matteus 21,1–11

Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 / bibel.no

– En hel måned med adventskos og julemarked, juleavslutninger og juleverksted lå foran. Alt
som minte ham om det han ikke var en del av, skriver Valborg Orset Stene.


Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
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Advent 15

VENTURA FORLAG

Meningsfulle julegaver
Nils-Petter Enstad

Den lille julequizboka
Jul og quiz hører sammen! Juletiden er
for de ﬂeste av oss dager som er fylt
med samvær, fellesskap og aktiviteter.
Quizer – eller spørreleker – er ofte en
del av dette. I denne boka kan du ﬁnne
15 ulike quizer med utgangspunkt i
nettopp julen.

Kr 249,Innbundet

Kristian, Lilleba og
Helge Kapelrud

Gullkorn fra Bibelen
Flotte illustrasjoner og betraktninger
av bibelvers. Gavebok i farger og
stort format. Bibelen er full av visdom
og løfter. Den er fylt med gode og
berikende skatter. La deg inspirere av
illustrerte bibelvers og korte reﬂeksjoner som setter versene i en større
sammenheng.

Denne helgen begynner et nytt kirkeår.
Domkirkeprest i Oslo, Valborg Orset Stene,
reflekterer over søndagens tekst fra Matteus inn i
en ny f ortelling.

Kr 289,–
Valborg Orset Stene
Domkirkeprest

D

a han nærmet seg skjønte
han hvor feil det var. Å gå
i byen den første fredagen
i advent. Gatene lyste mot
ham og bekreftet det han
visste, han går inn i den mørkeste tida.
En hel måned med adventskos og jule
marked, juleavslutninger og juleverk
sted lå foran. Alt som minte ham om
det han ikke var en del av. Desember
livet var lik et langt tog som passerte
med forventningsfulle barn og veivende
hender, engasjerte voksne og masse
moro, musikk og kos. Selv stod han
som bundet å så på. Det var lenge siden
jobb, venner, barn og familie var en
inngangsbillett til noe som helst. Å stå
på siden var helt greit – så lenge ingen
kom med spørsmål, så lenge ingen så
ham, så lenge han kunne holde pusten
til alt var forbi.
Som et opptog. «Noen har bruk for
deg.» Plakaten i vinduet til frivillighets
sentralen hang litt på skeive. – Så teit,
fnøs han og ville gå videre. Besøks
venn? Leksehjelp? Handleposebærer?
Han stanset. Flere plakater viste seg i
vinduet.Det mørke lokalet virket be
roligende, og han ble stående å kjenne
noe i seg. Han visste ikke helt hva.
Gatene var mer fylt med folk nå, det
virket som et opptog med felles fane og
et felles mål. Han lot seg bevege med
strømmen og kom til torget ved kirka.
Der gikk noen videre inn i kjøpesen
teret mens noen smatt inn i kirka som
stod åpen. En plakat forkynte «Advents
konsert med lesninger».
Løs dem. Varmen i rommet tok i mot
ham, her var det flere som satt alene.

Han sank ned i benken mens orgelet
og salmesangen tok til. Nu vandrer fra
hver en verdenskrok ... Følg med. Følg
med ...
En prest gikk fram og leste teksten for
kommende søndag, som hun sa. Han
fikk ikke med seg alt, det var så van
skelig å følge med. Men noen ord stan
set ved ham:
«Løs dem og lei dem hit. Og om noen
kommer med spørsmål, skal dere svare:
Herren har bruk for dem.»

Innbundet

GudsOrdkalender 2020
Kr 149,–

GudsOrdalmanakk
Kr 229,–

U

Det var
Viste seg i det lave. Så
fulgte en kort andakt om
ikke
noe nytt som skal kom
angsten, den
me. Om det hellige som
gjenkjente han
går inn i byen. Om at de
lynraskt. Dette
fleste ser etter det hellige
i det høyeste. Men Gud
var annerledes.
valgte å vise seg ydmyk,
Noe mildt, som
i det lave. At det ikke er i
løsnet et hardt
møte med den store fol
grep rundt
kemengden underet skjer,
men der hvor ansikt møter pust, lengsel og
ansikt, hender møter hen tanker.
der, barmhjertighet følger
barmhjertighet. Følg med,
det skjer fortsatt, i vår tid, i vår by.
Nå kjente han det igjen. Dette inn i
seg som han ikke visste helt hva var.
Det var ikke angsten, den gjenkjente
han lynraskt. Dette var annerledes. Noe
mildt, som løsnet et hardt grep rundt
pust, lengsel og tanker. Han gikk ut
igjen og på trappa og syntes lyset i den
mørke kvelden for første gang var
Han fant fram mobilen og lette fram
bildet han hadde tatt av vinduet. «Noen
har bruk for deg. Åpent tirsdag til fre
dag 9-15.»
Han smilte og telte ned dagene inni
seg.
Valborg Orset Stene er domkirkeprest i Oslo.

Ann Kristin Medalen

Verdifull 2020
Almanakk. Denne årsplanleggeren er
en eksplosjon av farger, glade ﬁgurer,
bilder og gode ord som vil gjøre dagen
din lysere! Her ﬁnner du både bibelvers
og andakter som bekrefter hvem du
er i Guds rike. Gjør denne boken til en
skattekiste som du kan ta frem og bli
oppmuntret av.

Kr 279,–
Innbundet

Berit Øverland

Frihetens sommer
Roman. Møtet med ranchen overgår alt
Karoline har drømt om. Men etter en
tørr vår, bryter det ut skogbrann! John
kjemper mot ﬂammene, uvitende om at
Karoline er fanget midt
i infernoet. Oppfølger av
Frihetens arv.

Kr 249,–
Pocket

Frihetens arv
Kr 249,– Nå kr 149,–

www.venturaforlag.no
Gratis porto for kjøp over kr. 300,Bøkene får du kjøpt i din lokale bokhandel eller på www.venturaforlag.no
E-post: post@venturaforlag.no • Tlf. 78 89 29 98
Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad
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– Mange mennesker forbinder meg med jula. Hvert år får jeg brev fra
folk som leser mine to samlinger med julenoveller – én om dagen. Det er
nesten blitt deres form for juleevangelium.
Foto: Evelyn Pecori
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Vi flytter hjemmefra, og stedet du kommer fra
finnes ikke lenger. Dette vemodet blir gjerne
forsterket ved juletider, sier Levi Henriksen.

Alltid
hjem til
jul
Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no

E

n av de nye novellene går
omtrent slik: Det er julaften.
I kjelleren har ribba surna. I
fryseren ligger bunnfrosne
pølser og medister. Verken
på Rema eller Kiwi er det mer ribbe å
finne. Enkepappaens første jul er i ferd
med å rakne.
Mammaen lovte å komme til dem i
det første snøfallet. Ute er det snøfritt.
Da tyr pappaen til tidenes reserve-
jul. Han ber datteren kle seg varmt.
Sammen reiser de med gavene, grill
pølser og lompe til båltenning og julefeiring i skianlegget. Pappaen har en
siste overraskelse på lur.
– Jeg håper at slike ting bare skjer
med folk i novellene mine, sier forfatter
og rockemusiker Levi Henriksen.

Levis første julesang. To bøker og et
rockealbum er det blitt i år. Dessuten

er han gjesteredaktør i juleheftet Hellig
jul. Der har han en novelle, et intervju
og julesangen «Bare Frelsesarmeen vet
hvordan jeg har det i jula».
– Det er en historie som like gjerne
kunne vært i en av novellesamlingene.
Jeg er spent på hva folk vil synes om
den. Å synge om jula er ny mark for
meg å pløye, sier han.
Albumet De utålmodige av h
 jertet
har fått mye skryt, og en kritiker
mente at Henriksen er en god for
fatter, men kanskje en enda bedre artist og låtskriver.
– Hvor heftig er konkurransen
mellom forfatteren og rockeren i deg?
– Nå om dagen er nok forfatteren litt
misunnelig på musikeren. Ideelt sett får
de to næring av hverandre. Overgangen
er flytende. Jeg vet alltid om jeg skriver
en novelle eller en sang, men man kan
kjenne igjen musikerenLevi Henriksen
i novellene mine og motsatt. Begge
deler gir meg et løft.
Årets novellesamling var egentlig Y

Julekort
med juleevangeliet!

Kortet er belagt med sølvfolie i dekorasjonen, og det
står pent på et bord eller en
hylle. Kortet er 148 mm høyt,
og 105 mm bredt og leveres
med konvolutt.
Det er enkelt å bestille årets
julekort: Tlf: 47 97 64 70 giver@bibel.no
Eller bruk bestillingskupong vedlagt
morgendagens utgave av Vårt Land.
Du vil få tilsendt en giro sammen med kortene. Du kan gi det du ønsker, men vi anbefaler en gave på kr 25,- pr kort. Inntektene
går til Bibelselskapets misjonsarbeid
Bibelgaven.

Telefon 47 97 64 70. E-post: giver@bibel.no
Gavekonto: 3000 16 16869 www.bibelgaven.no

Trygghet for ditt bidrag
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Ikke alle blir skuffet
over myke pakker.
Vi møter mange.

d i n g av e t i l
2309
Gaven du gir i julegryta blir til mat, klær og møteplasser
gjennom hele året i over 100 lokalsamfunn i Norge.

Scann og gi
med

SMS: SEND «GRYTA» TIL 2309 (100,–) • WWW.FRELSESARMEEN.NO/GI
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Levi Henriksen
YYFødt på Kongsvinger 1964.
Forfatter og rockemusiker.
YYDebuterte med novellesamlingen Feber i 2002.
YYRomanen Snø vil falle over
snø som har falt ble et gjennombrudd, og ga ham Bokhandlerprisen.
YYI fjor ble han tildelt Vidar
Sandbecks kulturpris for
sitt virke som musiker og
forfatter.

Y

ikke planlagt, men plutse
lig stod det noveller i kø.
– Det skyldtes nok den gode
opplevelsen ved å skrive nye
sanger. Jeg skrev meg ikke
tom, og overskuddet og skrive
gleden tok jeg med meg inn i
de nye novellene.
Postnummer 2208. 55 år
gamle Levi Henriksen har
a ldri hatt bostedsadresse
utenfor Kongsvinger, Hjem
bygda Granli (innafor bygrens
ene) har han omskapt til den
litterære grenda Skogli. Han
har gjort hjemmekjærhet
til sitt bumerke og utferds
lengselen til et sug. Selv i stilt
flytende Glomma ser han en
som skynder seg mot Fredrik
stad for å bli hav. Han snakker
om laksen og trekkfuglen som
sine sjelefrender, men er redd
han aldri kommer til å kaste
seg på vingene.
– Har du noen gang reist
bort i jula?
– Jeg må innrømme at jeg
har fabulert med tanken. Men
hvor skal jeg i så fall reise?
Selv om jeg er rockemusiker og
litt kjerringa mot strømmen, så
er jeg nok konservativ når det
gjelder jul. Jeg kan jobbe tett
opp til jula, men jeg tar ikke på
meg spillejobber i romjula. Det
vil være merkelig å feire jul et
sted uten antydning til vinter.
Skulle jeg reise bort måtte det
være opp mot fjellet. Vinteren
er viktig for jula mi.
– Ikke engang til Nashville?
– Jo det skal du ikke se bort
fra. De har jo snø i Tennessee.
Novellekalenderen. Han
utelukker ikke at han en gang
kan komme til å legge ut på
en juleturné. Selv om han på
godlynt vis har gjort narr
av de «julekristne»
og syntes det var
direkte latterlig
av Ole Paus

å kritisere kolleger som dro på
juleturne for tre år etter å følge
opp med å reise på turné selv.
– Jeg ville tenke nøye gjen
nom hva jeg skulle ha gjort i så
fall. Mange mennesker forbin
der meg med jula. Hvert år får
jeg brev fra folk som leser mine
to samlinger med julenoveller –
én om dagen. Det er nesten blitt
deres form for juleevangelium.
Det er klart det er gildt å høre at
det er blitt del av folks juletradi
sjon å se filmen «Hjem til jul».
Hjemløs overalt. I hans nye
julesang med Frelsesarmeen i
refrenget, faller det snø en sen
desembernatt. Så heter det:
Før hun døde sa min mor til
meg
Gå deg ikke vill i å være på vei
Mest ensom blir den som har
forlatt
– Det er fullt mulig, som
Hemingway sa, å reise rundt
og være like hjemløs over
alt. P
 oenget med å reise er vel
å prøve å finne ro og innsikt.
Mange finner det fort, andre
aldri.
I en annen tekst er mamma
gravlagt. «Da var det ikke flere
steder å reise, ingen flere måter
å komme hjem på.»
– Et tema i tekstene mine
er at stedet man kommer fra
ikke lenger finnes. Vi flytter fra
barndomshjemmet som ofte
skal rives. Det er ikke lenger
mer enn et skall over noe som
en gang var. For menneskene
jeg skriver om, ligger det en
sårhet i det å miste stedet man
kommer fra. Dette vemodet
blir gjerne forsterket ved jule
tider.
Tre visne menn. – Er det
dårlig stelt med mannen?
– Nei, snarere tvert imot,
men når du som meg er hvit og
over femti, tilhører du en ut
skjelt majoritet. Mye av vår ære
er blitt fratatt oss. Vi har fått

noe bakstreversk over oss som
jeg mener er ufortjent. Ung
dommens arroganse innhenter
dem nok etter hvert.
– Menn sliter med å finne
sin plass i samfunnet fordi vår
rolle har utviklet seg mer enn
for kvinnene i og med at like
stillingen heldigvis har vun
net fram. Mannen skal fortsatt
være sterk og praktisk, men
også hente i barnehagen og
være myk og forståelig. Menn
sliter med å leve opp til for
ventningene både fra seg selv
og fra omgivelsene.
– En av figurene dine bruker
ferien til å lære å bli far. Det
finnes kanskje ikke så gode
pappaskoler?
– Papparollen har vært gjen
nom en rasende utvikling i
løpet av de 23 årene jeg har
hatt barn. Et og annet opp
slagsverk fant veien hjem til
huset vårt. Mannen ble som
regel avspist med en kort set
ning: «Husk at pappa kan også
møte utfordringer i forbindelse
med det nye som skjer i livet.»
I novellesamlingen Bare myke
pakker under treet har jeg en
fortelling om en pappa som gir
julenissen kloroform og kler
seg i maska hans for å få se
barna på julaften. Det var en
høyst reell problemstilling da
novellen ble skrevet for 13 år
siden.
Hunden gjør. På albumet
synger han en duett med Erlend
Ropstad der refrenget går
slik: «Hjertet mitt er en hund, og
det er for deg det gjør.»
– Er det en desperat mann?
– Ja, hvis vi kan være enig
om at han er sånn 2. Samu
elsbok-desperat. Jeg tenker
på David og Batseba på taket.
Strengt tatt så er dette en god
gammeldags låt om å være be
tatt av den ene kvinnen. Det er
en sang om glede og kåtskap
rett og slett, sier Henriksen.

Når du som meg er hvit og over
U
femti, tilhører du en utskjelt
majoritet. Mye av vår ære er blitt fra-

tatt oss. Vi har fått noe bakstreversk over
oss som jeg mener er ufortjent.  Levi Henriksen

Levi
Henriksen er
aktuell med

Y Novellesamlingen
Så langt hjemmefra så nær der jeg bor
(Gyldendal)

Y Albumet De
utålmodige av hjertet
Levi Henriksen & The
Babylon Badlands

Y Gjesteredaktør for
Hellig Jul (Egmont/Vårt
Land forlag)
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Min adventsalme / Ingrid Brækken Melve
Å kom, å kom, Immanuel / Norsk salmebok, nr. 3 Tekst Latinsk 1100-tallet
Oversatt Arve Brunvoll 1978 Melodi Fransk missale 1500-tallet / Thomas Helmore 1856
Salmens oversettelse er publisert etter tillatelse fra Arve Brunvoll.
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Halve spillelista mi forrige advent var versjoner av «Å kom, å kom, Immanuel».
Vi leker ikke advent hjemme hos meg.







Ingrid Brækken Melve

frelse med din kongestav»
våpenmakter som oppruster.
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Når kakene er ferdige,
bare tar innover seg en flik av
de går i ett der ute i horisonten
/
/
avkjøler jeg dem på ei rist før
all smerten i verden, er det nok
der elva møter havet. Og det
eg baker kanskje for mye
jeg legger dem forsiktig i pene
til å bli lamslått.
er lite snø som mildner det
i adventstiden. I fjor ble
kakebokser, lagvis med bake«Du Isais renning, kom
gråsvarte her på Sør-Østlandet tolv slag. Det er min
set fri/ 
ditt folk
Satans 
adventsmeditasjon,
og  
det. Mørket
stort der
ute.
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melodien som ifølge Norsk
dagens nyeste bakst. Resten
har en Spotify-liste jeg h
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så på at pappa laget pepperSalmeleksikon kan stamme
sparer vi til klokka har passert
mens jeg baker, og i fjor besto
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Salmebok står oppført med
pappa hadde anerkjent mine
momme brer seg i h
 uset, og
Arve Brunvolls n
 ydelige overkransekaker som nesten like
tankene mine vandrer. Til avY Ingrid Brækken
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Chea, 17 år

Ø

nsket mitt er å få kunnskap så jeg kan starte min egen frisørsalong. Jeg bor
sammen med mamma og mine fire søsken her i Kambodsja. Området vi bor
i er fylt med søppel, og det siger møkkete vann inn i husene her i regntiden.
Lillesøsteren min ble dratt under av det skitne vannet og druknet da hun var ett år.
Området vi bor er preget av vold, narkotika og gambling. Jeg hadde en stefar som slet
med dette, og han satte familien i stor gjeld. Mamma trengte hjelp med å betale tilbake
gjelden, så jeg måtte slutte på skolen. Nå har jeg fått en praksisplass i en frisørsalong.
Håper dette kan gi meg nok erfaring, så jeg kan starte min egen salong.
Klipp gjerne ut ønskelisten!

Ønskeliste til jul:
Skoleplass i ett år ffor
or ett barn _____________________ 585 kr
♡ Lekeplass til én skole _____________________________ 2000 kr
♡ Y rkeskurs for
f or ti ungdommer_______________________3000 kr
♡

Julegaven kan gis via:

Vipps valgfritt beløp til 10590
Send Utdanning på sms til 21 60 (250 kr)
Kontonummer 3000 16 00040

Ønskelista viser eksempler på hva Misjonsalliansen
kan bruke julegaven til i ulike land.
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22 Advent
Anbefalt i adventstiden Kunst / Musikk / Film

Julereflekterende vareopptelling
Vårt Lands filmanmelder Einar Aarvig har plukket ut fire filmklassikere
hvor julestemningen er på plass.
Julenatt i Blåfjell 2009
Regi Roar Uthaug & Katarina Launing
Y Rød- og blånisser strider om
eiendommer og penger. For å redde
sin syke far, må den den engstelige
prinsessen Fjellrose overvinne sin
redsel og bevege seg ned til menneskebyen. Den som ikke er redd, kan
heller ikke være modig, lyder det
gode budskapet i denne velskrevete
og kvikke familiefilmen, begeistret
inspirert av Supermann, Indiana
Jones, Harry Potter og Ringenes
herre. Det går sjelden godt når norske filmskapere prøver seg på denne
typen popcorneventyr, særlig når
det skal lages julefilm, men Julenatt
i Blåfjell er fjellstø i sin spielbergske
fortellerglede og entusiasme.

In Bruges 2008
Regi Martin McDonagh
Y Dramaet om to britiske leiemordere som søker tilflukt i den
absurd vakre belgiske Brügge, ble aldri satt opp på norske kinoer, men har fått en viss tilhengerskare siden. Bak det som først
fortoner seg som lettvint turistreklame, skjuler deg seg nemlig
et eksistensielt drama, der de høyst verdslige hovedpersonene
forgår i den gotiske kirkearkitekturen, i den verdige, sakrale
stemningen. Sammen med publikum tar de en jule-reflekterende vareopptelling av sine liv med brutalitet som levevei. Høytiden adresseres bare et f åtall ganger, men historien er ladet med
julemotiver: Oppofrelse, tilgivelse og forsoning. Etter hoved
personenes beste evne, vel og merke.
Illustrasjon: Wikipedia

En dag uten krig 2005
Regi Christian Carion
Y Drama som viser krigens absurditet. 24. desember 1914 oppstod
det improviserte våpenhviler ved
vestfronten, der det hadde pågått
seige trefninger i et halvår. Soldatene steg opp fra skyttergravene og
feiret jul sammen, for så å gjenoppta
kamphandlingene 2. juledag. Tyske
myndigheter hadde sendt tenoren
Nikolaus Spring til frontlinjen, og da
han sang «Glade jul», stemte skotske styrker i med sine sekkepiper, og
snart var de franske vernepliktige
også med på den spontane freden.
En dag uten krig skildrer hendelsene
gjennom soldater fra de tre landene
og ble nominert til Oscar for beste
utenlandske film.

It’s a Wonderful Life (1946)
Regi Frank Capra
Y Det er julaften og forretningsmannen George Bailey ønsker ikke lenger å leve.
Hans streben etter å skape et bedre liv for lokalsamfunnet har tilsynelatende
vært ufruktbare, og nå tenker han at verden vil være et bedre sted uten ham.
Men en ung og viljesterk engel sendes fra himmelen for å hjelpeham: Ved å vise
George (og publikum) hvordan verden ville sett ut uten dennes idealisme og arbeid, forstår hovedpersonen verdien av sine livsvalg, hvordan hans eksistens har
vært et gode for menneskene rundt ham. James Stewarts tredje samarbeid med
Frank Capra er den ultimate melodrama-julefilmen i USA, en årlig fjernsyns
tradisjon på linje med Grevinnen og hovmesteren og Tre nøtter til Askepott.

OSLO
INTERNASJONALE
KIRKEMUSIKKFESTIVAL
13.–23. MARS
2020

ÅPNINGSKONSERT:
LUDWIG VAN BEETHOVEN: MISSA SOLEMNIS
LE CERCLE DE L’HARMONIE
ESTONIAN PHILHARMONIC CHAMBER CHOIR

«Om ikke musikk kan løse alt,
bidrar den i det minste til å gjøre livet mer humant.»
–Jordi Savall

EKSIL OG HÅP

BIRGITTE CHRISTENSEN, ADRIAN ANGELICO
WERNER GÜRA, HALVOR F. MELIEN

JORDI SAVALL
ORPHEUS XXI
HESPÈRION XXI

Fredag 13. mars kl. 19.00, Oslo domkirke

Fredag 20. mars kl. 20.00, Trefoldighetskirken

JÉRÉMIE RHORER, DIRIGENT

20.

ÅRGANG

JUBILEUMSKONSERT:
BENT SØRENSEN: MATTEUSPASJONEN
(URFREMFØRING)
DET NORSKE SOLISTKOR
ENSEMBLE ALLEGRIA
GRETE PEDERSEN, DIRIGENT
Søndag 22. mars kl. 19.00, Oslo domkirke

Se hele programmet på www.kirkemusikkfestivalen.no /// Billetter og festivalpass: www.ticketmaster.no /815 33 133
Festivalpass i julegave? Desemberpris til og med 31. desember: 1340,– (gir adgang til alle arrangementer).
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I den mørke tiden gir kirken Abraham
og moren Jina den styrken de trenger
for å fortsette.

DIN STØTTE DENNE JULEN VIL
GI DEM EN LYSERE FREMTID

Noen har flyktet fra sine hjem, blitt kastet ut hjemmefra
eller sitter igjen alene etter å ha blitt fratatt noen av sine
kjære.
Nå er det seks år siden mannen Robert ble kidnappet. Det var han som sørget for mat på bordet. Nå som han er borte, er Abraham og Jina avhengige
av nødhjelp for å få mat og oppvarming til hjemmet. De lever i usikkerhet,
med et lite håp om at han en gang skal komme hjem. I denne vanskelige
tiden er kirken med på å gi den styrken de trenger for å fortsette.
Åpne Dørers kampanje Håp for Midtøsten er avgjørende for mange denne
julen. Din støtte kan forandre liv til mennesker som Jina og Abraham.
Med støtte fra deg kan Åpne Dører utruste kirker i Syria til å være Senter
for Håp. Her tilbys blant annet nødhjelpspakker, medisinsk hjelp, oppvarming og utdanning.

«Hver kveld når jeg legger meg, ber jeg:
Gud, bring ham hjem. Det er så
vanskelig å være alene.
Men troen jeg har på Gud er sterk.»
Jina, Syria.

BLI FAST GIVER:

Vil du la Guds lys skinne på de
mørkeste stedene denne julen?

Støtt Åpne Dørers arbeid med 200 kr i måneden

SEND SMS «FAST200» TIL 2160
Kontonr:

Gaven din og bønnene dine gir håp til sårbare syriske familier
som blir undertrykket og forfulgt for troen på Jesus.

3060 35 27476

• 402 kr kan gi matpakker og oppvarming til en familie
så de overlever den syriske vinteren.

• 551 kr er nok til medisinsk hjelp for to troende i Syria.
• 5 188 kr kan hjelpe kvinner ut i arbeid. Beløpet

580312

Ta frem kamera-appen på
din smarttelefon og hold
kameraet over QR-koden
for å enkelt komme inn på
giversiden vår på Vipps.
PS. dette går ikke på alle
smarttelefoner.

inkluderer forberedende kurs og et mikrolån til å starte
en virksomhet. Dette setter kvinner i stand til å forsørge
familien sin.

Tlf : 38 11 14 00 • E-p ost : norway@o d.org • Adresse: Tangen 11, 4608 Kristians and • w w w.op endo ors.no
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24 Advent

– Det er superhyggelig å bli feiret mens man er i live, sier dirigent Grete Pedersen. Hun mottok Lindemannprisen tidligere i år og ble nylig slått til ridder
Alle foto: Erlend Berge
av St. Olavs Orden. Neste år feirer hun 30 år som dirigent i Det Norske Solistkor.
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Advent 25

Dirigent Grete Pedersen har skrevet ned alt J esus sier i Bibelen for hånd, ord for ord. – Jeg trengte å skille det Jesus sa fra
det jeg hadde hørt og lært om hva k ristendommen var og hva
kirken sto for, sier den nyslåtte ridderen av St. Olavs Orden.

‘Kunsten
krever ingen
t rosbekjennelse’
Ingeborg Misje Bergem
ingeborg.misje@vl.no

H

vis det er ett ord Grete Peder
sen h
 åper preger musikken
hun skaper og fremfører, er det
«dåm».
Men hun sliter med å forklare hva det
betyr.
Dåm handler om å stå i sammenheng
med musikken som har blitt spilt før, og
musikken som skal spilles, forteller hun.
Om at slekt skal følge slekters gang, og
at den musikken noen har lært oss, skal
bringes videre i et uttrykk som også er
preget av vår egen tid.
Det viser seg snart at hun har ganske
mange ord for å beskrive hva dåm inne
bærer.
– Det handler om å finne en tilstand, en
atmosfære, der formidlingen flyter veldig
fritt. Der det er er lite som er i veien. Og
om at musikken har en slags følelse og
sanselighet av tidligere eller kommende
tider. En slags nærgående destillert tidløs
het, fremført i presens.
Brorens død. Dirigenten i Det Norske
Solistkor sitter i et hjørne av en kafé i et

regntungt Asker sentrum, med en trille
koffert og en sekk ved s iden av seg.
Snart skal hun ta toget til Farris bad, der
hun skal arbeide med programmet for so
listkoret i 2020. Og puste litt ut etter rek
ken av konserter med Brahms' Requiem
de holdt i oktober. Det er et stykke med
dåm over seg.
– Det verket har vært veldig viktig for
meg. Jeg mistet broren min da han var i
tredveårene. Vi var veldig sterkt i slekt, vi
var virkelig søsken.
Broren var en «vegg i huset hennes».
– Han kunne ikke dø, og så gjorde
han det. Det er kanskje derfor Brahms'
Requiem er så viktig for meg.
Brahms Requiem kalles gjerne
«Requiem for de levende». Bibeltekstene
Brahms valgte ut til de syv satsene foku
serer på de som sørger, og ikke på de av
døde. Der er ingen bønn for de dødes sje
ler, slik det er i tradisjonelle requiem.
– I de katolske messetekstene ber man
om at Gud må redde de døde fra løvens gap
og all verdens helvete. Man er så redd for
hva som skal skje etter døden. Men Brahms
er først og fremst ord til trøst, og håp.
Ordet gjensyn, wiedersehen på tysk, går
igjen i stykket. «Salige er de som sørger,

for de skal trøstes», synges det i første
satsen. Men i sats nummer syv, den siste,
er det de døde som saligprises.
Helvete på jorda. – «De skal få hvile fra
sitt arbeide for deres gjerninger skal følge
etter dem», synges det. Da tenker også jeg
at gjerningene skal følge etter dem her på
jorden, i de neste generasjonene, og ikke
i etterlivet. Det resonnerer veldig sterkt i
meg.
De tradisjonelle requiemene er vanske
ligere å forholde seg til, synes Pedersen.
Når hun setter opp Mozart eller Verdis
Requiem, tenker hun på de i publikum
som har mistet noen og som kommer for å
få ord til trøst.
– Jeg skulle ønske de fikk høre Brahms,
tenker jeg da.
– Er det helvetesaspektet du ikke tåler?
– Ja. Jeg tror vi kan lage helvete på
jorda. Men jeg tror ikke på et helvete i det
neste livet.
Kan bare fornemmes. Fra hun var liten
har hun hatt en dyp følelse av at det som
venter etter døden, er godt.
– Hva slags musikk er det i himmelen,
Y
tror du?

Grete Pedersen
YY59 år, fra Jæløya i Moss.
YYSpilte fotball i Sprint/Jeløy
og fikk ni landslagskamper i
fotball for Norge i 1980–81,
og scoret i tre av dem.
YYUtdannet kirkemusiker og
dirigent med diplomeksamen
i dirigering fra Norges
musikkhøgskole i 1988.
YYStartet Oslo kammerkor i
1984, og dirigerte koret frem
til 2004.
YYOvertok Det Norske Solistkor etter Knut Nystedt i 1990.
YYAnsatt som professor i
kordireksjon ved Norges
musikkhøgskole.
YYMottok Lindemannsprisen i
2019. Ble i slutten av november utnevnt til ridder av St.
Olavs orden.

Når det ikke er plass på krisesenteret...
Kamala bodde på gaten i Kathmandu. Ble mobbet og seksuelt trakassert.
Utmattet banket hun på døren til flere krisesentre, men det var ikke plass til
henne noe sted. En dag var det noen som løftet henne opp, og ga
henne rom på Koshish Safehouse. Du kan gi kvinner som Kamala din støtte.
Julens budskap handler om en fattig familie som ikke fikk rom i herberget
da de trengte det. Hvem får ikke rom i herberget i dag?

Vipps til
Himalpartner
eller15521
h i m a l p a r t n e r. n o
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– Vet du, det har jeg aldri tenkt på. Men det er
i alle fall ingen som har mistet notene sine, eller
som skal til tannlegen eller av ulike årsaker er
borte fra prøver og konserter.Egentlig tror jeg
musikken ligner det vi holder på med her. Men
da har vi gått gjennom forhenget, til noe vi ikke
er i stand til å se nå.
Den neste tilværelsen henger sammen med
det som er her nå, tror hun.
– Men vi har ikke begrepene til å forstå det.
Det kan bare fornemmes, og musikken og
kunsten kan hjelpe oss til å fornemme det.

Pedersens samboer var prest, og paret kunne
derfor ikke være åpne om at de var sammen i
begynnelsen.
– Jeg så alt det hun måtte gå gjennom, så hvor
bra hun var som prest. Jeg var, og er fremdeles,
så stolt av henne. Og det var vanskelig med alt
vi ikke kunne si. Det var innmari, innmari tøft.
Også å ta imot reaksjoner som kom etter at vi
kunne være åpne og flytte sammen. Men, uansett, er jeg utrolig glad og stolt for den tiden jeg
fikk oppleve sammen med henne, og tiden vi
levde tett sammen som en familie.

Et ubeskyttet menneske. – Så
var det denne julen, da. Dette er
jo egentlig et adventsintervju...
– Advent, ja.
Pedersen ser med ett ganske
uinteressert ut.
– Jeg har jobbet som organist
i tjue år, så jeg kan jo salmene
og sangene og alt det der. Og jeg
vokste jo opp i hjem hvor vi gikk
i kirken hver søndag – i Moss
frikirke. Men for å være ærlig synes jeg både jul og advent er en
ganske p
 roblematisk tid på året.
Først og fremst fordi det er så
mørkt og kaldt. Og så er det alle
«burdene» og forventingene som
er forbundet med denne tiden.
Hun bedyrer likevel at hun har
mange fine juleopplevelser med
den nære familien, som snøvolleyball midnattstid julaften. Hun
tente dessuten adventslys og hadde julekalender så lenge sønnen bodde hjemme.
– Og for all del, det mest geniale med hele
kristendommens jul er at Gud kommer til jorden
som et helt ubeskyttet menneske. At det er dét
som er gudommelighet. Og ønsket om fred på
jord. Men så har det jo ikke gått så bra etterpå,
særlig ikke i Midtøsten, og da kan man begynne
å lure på hele konseptet.
Men Jesus, han er en helt, mener hun.
– Vet du, jeg har skrevet ned alt Jesus sier i
Bibelen for hånd, ord for ord. Det var ganske
mye det! Jeg har perioder med store grublerier
rundt alt som har med religion å gjøre. Og siden
det er kristendommen jeg har vokst opp med,
trengte jeg å skille det Jesus sa fra det jeg hadde
hørt og lært om hva kristendommen var og hva
kirken sto for.

‘Kunne blitt nervevrak.’
Etter mange år flyttet de fra
hverandre.
– Og så ble jeg igjen
sammen med en mann. Hvorfor skal vi drive å sette hverandre i båser hele tiden? Jeg
tenker på de som er tilhengere av konverteringsterapi og
til og med påberoper seg hva
Gud liker. Det er drøyt, altså!
Hun grøsser.
– Jeg blir allergisk når noen
er skråsikre på den måten.
Slik har det vært siden hun
var barn. «Er det bare vi i
Moss frikirke som har funnet Sannheten», tenkte hun da
hun hørte prekener som liten:
«Det kan jo ikke stemme».
Likevel sugde hun til seg alt
som ble sagt.
– Jeg var som en svamp. Jeg
levde meg så inn i alt. Historien om Abraham og
Isak for eksempel. Den gjorde Gud til en skremmende skikkelse som krevde absolutt lydighet.
– Du kunne blitt fundamentalist, du?
– Nei, på ingen måte. Jeg kunne muligens blitt
et nervevrak. Men jeg ble det ikke, kanskje fordi
jeg hadde sporten og musikken. Det var sammenhenger som gjorde at jeg ikke satt meg så
fast.
Sport betyr fotball. Pedersen var på landslaget
på 1980-tallet, før hun la opp og satset for fullt
på musikken. Da var hun allerede i gang med
kirkemusikkstudiene på Musikkhøgskolen etter
ett år på Staffeldtsgate.
Mye av grunnlaget var lagt i årene hun fikk utfolde seg musikalsk i frikirken.
– Det er jeg så takknemlig for. Og varmen og
omtanken fra menneskene der er viktig for meg
til dags dato.
Etter hvert startet hun Oslo kammerkor, og
overtok Det Norske Solistkor etter Knut Nystedt
i 1990.

‘Innmari, innmari tøft.’ Det var på den tiden
hun meldte seg ut av Den norske kirke, en gang
tidlig på tusentallet. Pedersen hadde vært gift
med en mann i mange år.
– Og det var bra på veldig mange måter, ikke
minst fikk vi en fantastisk sønn. Men så skulle
det ikke være oss lenger. Så ble jeg stormforelsket i og sammen med en dame.
Det var tøft. Pedersen hadde alltid sett på
seg selv som en relativt fordomsfri person. Hun
hadde alltid ment at vi mennesker må få lov til
å elske dem vi vil. Men når det plutselig gjaldt
henne selv oppdaget hun flere fordommer hun
ikke visste hun hadde.
– Jeg ble litt sånn whooof!
Hun gjør en bevegelse lik en våt hund som
r ister av seg vann.
– Jeg hadde hørt så mye om hvor farlig dette
var da jeg var liten, om synd, om at vi er skapt
til mann og kvinne. Og jeg visste ikke hvor
dypt frykten satt i hele min personlighet, denne
strengheten. I ettertid ser jeg hvor problematisk
det er å påberope seg sannheten om andres liv,
og så ta sannheten om kjærlighetens Gud med
på sitt eget lag.

– Perfekt
er ikke noe
hedersord
for meg. Det
er ikke så
interessant.
Det beste
er hvis det
vi gjør kan
bli til noe vi
ikke hadde
forestilt
oss. Og så
er jeg veldig
nysgjerrig
på hva som
kan skje underveis, sier
dirigent i Det
norske solistkor, Grete
Pedersen.

Prisbelønnet. I slutten av november ble hun
utnevnt til ridder av St. Olavs orden for sitt virke
som dirigent. Tidligere i år mottok hun Lindemannprisen, som deles ut til personer som «har
gjort en spesielt betydningsfull innsats i norsk
musikkliv».
– Hvordan er det å bli feiret?
– Det er superhyggelig å bli feiret mens man
er i live. Det setter jeg umåtelig stor pris på.
Samtidig er jeg litt sjenert av type, og er ikke en
sånn som har hatt store 40- og 50-årsdager.
Pedersen sier hun alltid har følt seg som en
slags outsider, litt på siden, i musikkmiljøet.
Nå er hun plutselig midt oppi det. «Kanskje jeg
er en del av den lange kjeden som er norsk og
internasjonalt musikkliv», har hun tenkt i det
siste.
– Som dirigent er man i en situasjon der man
får mye applaus og gode ord. Men jeg vet så inderlig godt at hvis det ikke hadde vært for san-

gerne, instrumentalistene, administrasjonen,
styrene og alle frivillige, hadde det ikke blitt noe
lyd, og heller ingen ting å klappe for.
Hun beskriver det å være dirigent som å
«slippelyden løs; å initiere den».
– Men når du sier du har følt deg som en
underdog ...
– «Outsider», sa jeg, ikke «underdog». Det
har nok sammenheng med at jeg er nysgjerrig
av natur, og liker å prøve ut ting kontinuerlig,
uavhengig om det er i tråd med tradisjonen eller
ikke.
Hva som skjer hvis vi kobler norsk folke
musikk og madrigaler, for eksempel. Eller lar
ulike stykker konfrontere hverandre.
– Sånne ting. Det har jeg fått en del pepper for
fra mer konservative deler av musikklivet, og
det får jeg bare tåle.
Ikke perfekt. Og sjenansen forsvinner i det
hun begynner å dirigere.
Da handler det om musikken, ikke om henne.
– Det er musikken og samarbeidet som er
viktig da, hvordan vi skal skape et uttrykk – at
det er en menneskelighet over det vi gjør. Det
skal merkes at det ikke er maskiner som skaper
musikken.
– Så det skal ikke være for perfekt?
– Perfekt ...
Pedersen smaker på ordet. Hun liker det ikke.
– Det er ikke noe hedersord for meg. Det er
ikke så interessant. Det beste er hvis det vi gjør
kan bli til noe vi ikke hadde forestilt oss. Og så
er jeg veldig nysgjerrig på hva som kan skje underveis.
Gud har sett det oversette. Til neste år feirer
solistkoret 70 år, og Pedersen 30 år som dirigent
for koret. Det skal markeres med tre plateutgivelser og en rekke oppsetninger.
En av platene er en juleplate.
– Hvordan er det for en som ikke liker jul?
– Jeg misliker ikke julen, altså. Og jeg liker jo
musikken, og når jeg opplever at tekstene har en
mening jeg kan relatere meg til, når de berører
noe allmennmenneskelig. Det er lettere med jul
enn med påske, for å si det sånn.
Hun sier at juleplaten antagelig kommer til
å ta opp flukttemaet i juleevangeliet. Pedersen trekker frem danske Johannes Møllehaves'
«Julens glede».
«Det som mennesket ikke så / Gud har sett det
oversette».
– Det resonnerer veldig sterkt i meg. Budskapet om å ta vare på mennesker på flukt er tydelig til stede i julefortellingen.
Men ofte synes hun julesangene blir enkle og
greie kronologiske oppramsinger av Jesu liv:
Han ble født, rømte, døde på et kors og sto opp
igjen.
– På fire vers er historien fortalt. Det er grenser for hvor mange ganger du kan fortelle den
historien og gjøre det interessant. Men altså –
det er mange vakre julesanger, ikke minst folketoner som «Mitt hjerte alltid vanker».
– Må man tro på Gud når man synger religiøs
musikk, for virkelig å formidle et verk?
Pedersen ler.
– Først må du definere hva å tro på Gud er. Og
det begrepet berører så mange lag og dimensjoner i et menneskesinn at jeg i alle fall ikke er i
stand til å svare noe absolutt på det.
Hun ler igjen.
– Men man kan jo ikke synge «Salige er de
døde» som om man er på vei for å handle på
Kiwi. Før eller siden blir vi alle konfrontert med
de store spørsmålene i livet. Og det er dette
vi risper i og undersøker når vi arbeider med
kunst. Det krever ingen trosbekjennelse.
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Advent 27 JULEGAVER til alle!
Min adventsalme / Tore Hegdahl
Blomstre som en rosengård / Norsk Salmebok, nr 10 / Tekst N.F.S. Grundtvig 1837 /
Melodi J.P.E. Hartmann 1861 / Oversatt av Arve Brunvoll (gjengitt med tillatelse)
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Vi har så mye å være takknemlige for! I denne bibelboken vil små barn
oppdage og verdsette Guds enorme kjærlighet til oss. Gjennom ti
bibelfortellinger, bønner og spørsmål vil barna lære at Guds Ord er fullt
av historier som viser dem hans kjærlighet, slik at de kan be: «Takk Gud
for at du elsker meg» og «Takk Gud for venner og familie».
Kr. 199,- pr. stk
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2Rystemereinoekne,
ingenshendersynke!
Skytehvertetvissenttre,
glatteseghverrynke!
Reisesegdetfalnemot,
rinneletturoligblod!
Fryktogsorgforsvinne!

3Herrenkommer,Gudmedoss,*
troenpåhambier,
bydeskalhanfiendentross,
somsittfolksbefrier.
Altbetalespåettbrett:
fiendenfårsinfullerett,
folketdobbeltnåde.

glans,

Sa  rons

4ÅpnesforGudsmorgenskjær
skaldaøynemange,
døveører,fjerntognær,
hørerfrydesanger;
se,denlammespringerda
somenhjort,sålettogglad,
ogdenstummejubler.»

5SåiHerrenshelligdom
førJesajaspådde,
tidenrantogdagenkom
medGudslysognåde,
kommedGudsogDavidssønn,
somgjørenn,ilysoglønn,
paradisavørken.
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 de!

6Æreværeham,vårdrott,
oghansÅndtillike!
Sammengjørdealltinggodt
ivårthimmerike;
døve,selvpågravensbredd,
ørerfåråhøremed,
stummeleppersynger!

7HøytomHerrensgyllenår
ropernyårssanger:
«Blomstresomenrosengård
skaldeødevanger,
møtesskalistråledans
LibanonsogKarmelsglans,
Saronspraktogynde!»

Blomstre som
en rosengård
Tenk etter selv, på de kunstverkene som har gjort dypest
inntrykk på deg, om de ikke har noe troskyldig ved seg?

Andreas Nordli

Når Gud er taus
Bibelen tegner et gudsbilde som takler
smerten som livet kan påføre oss, et
bilde av Gud som tåler livets realiteter
og som overlever døden. Dette
gudsbildet er som en stor mosaikk.
Enkeltbiter gir kanskje ikke mening, ja
de kan være direkte stygge og oppleves
verdiløse. Noen brikker mangler kanskje
også. Men når vi tar noen steg tilbake,
kan vi likevel få øye på noe av storheten.
Denne boken prøver å sette noen
brikker på plass, slik at Gud kan bli litt
mer synlig.
Innbundet, kr. 248,-

1

Tore Hegdahl
Organist

H

hører frydesanger, den lamme
springer som en hjort, så lett
og glad, og den stumme jubler.
Grundtvig var en mester i å
dikte fargerike bilder. Diktene
hans har schwung, det står liv
og røre opp fra dem. Men i til
legg har han noe annet, ikke
minst i Blomstre som en rosengård, nemlig troskyldighet.

som er min forventing. Hart
mans melodi legger heller ikke
hindringer i veien, men støtter
livlig opp om teksten, slik en
god melodi skal.

Ingjerd Bergstrøm

Min trosreise
Fra en barnetro som ble utfordret
av religonsfilosofiske retninger, til et
personlig møte med Jesus, og veien
videre gjennom motgang og gleder
under hans beskyttelse og ledelse.
«Kanskje må man ha vært en stormnatt
med Jesus på sjøen i høye bølger for at
øynene skal kunne åpnes, slik at man
kan se hvem han egentlig er.»
Sitat fra boken

vis jeg skal
plukkeut en
yndlings
Paradiset. Det er ikke noe
adventssalme,
problem at Grundtvigs N.F.S.Grundtvig1837,etterJes35
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Den mystiske rustningen
2Rystemereinoekne,
ingenshendersynke!
Skytehvertetvissenttre,
glatteseghverrynke!
Reisesegdetfalnemot,
rinneletturoligblod!
Fryktogsorgforsvinne!

3Herrenkommer,Gudmedoss,*
troenpåhambier,
bydeskalhanfiendentross,
somsittfolksbefrier.
Altbetalespåettbrett:
fiendenfårsinfullerett,
folketdobbeltnåde.

4ÅpnesforGudsmorgenskjær
skaldaøynemange,
døveører,fjerntognær,
hørerfrydesanger;
se,denlammespringerda
somenhjort,sålettogglad,
ogdenstummejubler.»

5SåiHerrenshelligdom
førJesajaspådde,
tidenrantogdagenkom
medGudslysognåde,
kommedGudsogDavidssønn,
somgjørenn,ilysoglønn,
paradisavørken.
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6Æreværeham,vårdrott,
oghansÅndtillike!
Sammengjørdealltinggodt
ivårthimmerike;
døve,selvpågravensbredd,
ørerfåråhøremed,
stummeleppersynger!

7HøytomHerrensgyllenår
ropernyårssanger:
«Blomstresomenrosengård
skaldeødevanger,
møtesskalistråledans
LibanonsogKarmelsglans,
Saronspraktogynde!»

Todd og Sander utforsker den store
skogen. Plutselig oppdager de en
hemmelig sti. De følger den og trekkes
lenger og lenger innover! Der fi nner
de en mystisk hjelm og en hemmelig
hage, og de møter en konge og en
ridder. Hva er det for et eventyr guttene
er blitt dratt inn i? Boken gir leseren en
spennende opplevelse, og den viser
både barn og voksne hvordan vi kan ta
på oss Guds fulle rustning i hverdagen.
Kr. 228,Bøkene kan kjøpes i din lokale
bokhandel – eller direkte fra oss:
w w w.proklamedia.no
ordre@proklamedia.no
62 57 43 43
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Etter å ha
sunget «Deilig er jorden»
sammen med
et fantastisk
dyktig kor, er
mine 52 kirkebesøk dette
året unnagjort,
skriver Kjersti
Opstad om julegudstjenesten i
Grønland kirke i
fjor.

Foto: Evelyn Pecori/
 Vårt Land forlag

Vidar Kristensen

STEVNEMØTE MED
SALMEBOKA
Innledning til alle salmene i
Norsk salmebok 2013

Nyhet

Kr 395,–

MIN FØRSTE
SALMEBOK
En inngang til salmenes verden
for barn fra 0 til 10 år.
Kr 329,–

En glede å gi –
en gave for livet!
NORSK SALMEBOK

NYTT NORSK
SALMELEKSIKON
Bind IV Kr 595,–
Bind I + II + III PAKKEPRIS Kr 899,–
– For oss som er glade i songar og salmar,
og i kunnskap om forfattarar og korleis
songane og salmane vart til, inkludert
melodiane, så er dette ei gullgruve!
Paul Odland i Dagen

Menighetsutgave Kr 365,–
Pocket Kr 259,–
Besifret (2 bind) Kr 804,–
Praktutgave i kassett Kr 519,–
APP Kr 22,– per måned

www.norsksalmebok.no
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Gjør døren høy,
gjør porten vid
I fjor oppsøkte Kjersti Opstad 52 gudstjenester på 52 uker, for å finne ut av hva
som foregikk i kirkene på søndager. Julegudstjenesten i Grønland kirke avsluttet
året hennes.
Kjersti Opstad
Skribent

B

esøk 52. Jeg er tilbake i Grønland kirke, som i 2019 fyller
150 år. Jeg ønsker å avslutte
prosjektet mitt med jul og et
innblikk i en tradisjon som ble
stiftet i England, av erkebiskopen i Canterbury, i 1880, elleve år etter at Grønland
kirke stod ferdig.
Ni lesninger fra Bibelens ulike fortellinger, og julesanger, mange julesanger.
Egentlig sies det hele å ha begynt to år
før, i Truro-kirken i Cornwall-distriktet.
Soknebarna ønsket å synge julesanger
sammen, og i den lokale avisen kunne du
lese at katedralkoret inviterte dem inn
klokka ti på kvelden julaften. To år senere
kom erkebiskopen på banen og formaliserte denne måten å feire jul i kirka på.

«Nine Lessons and Carols» er navnet som
også blir brukt på dette her i Norge. Jeg
har sett «Nine Lessons and Carols» bli
a nnonsert i flere kirker, men om jeg skulle
rekke å få oppleve denne tradisjonen, så
måtte det bli denne søndagen, i Grønland
kirke. Ei kirke jeg har besøkt flere ganger
og kjenner meg hjemme i.
En oransje sakkosekk. Litt for hjemme,
skal det vise seg. Min venninne som under
pinsefestivalen kom på at hun var lesbisk og flyktet fra en forsamling hun følte
stod klar til å fordømme henne, er tilbake i kirkasammen med meg. Og denne
gangenblir hun sittende, selv om det skal
vise seg at kirkefolket i dag har god grunn
til å rette sine moralske pekefingre mot
oss. På forespørsel fra meg reiser hun seg
opp og tar et bilde av meg sittende pent og
pyntelig på kirkebenken.

Mens hun står der begynner sokneprest
Lars Martin Dahl å komme med kunngjøringer oppe fra talerstolen. Min venninne viser meg ivrig bildet. Det er unison
enighet mellom oss om at jeg er universets minst fotogene menneske, men dette
bildet er enda verre enn vanlig. Jeg ser
ut som en diger oransje sakkosekk, liggende henslengt på kirkebenken. «Dette
bildet kan ikke brukes», sier jeg litt for
høyt og ber henne ta et nytt. Ivrig legger vi ikke merke til at vi begår kirkas
aller største no-no. Vi forstyrrer presten
med snakkinga vår. En arm tar meg på
skulderen fra benken bak og minner meg
på det. Flaue synker vi tilbake på kirke
benken. Musestille. Og rødmende. Resten
av gudstjenestenoppfører vi oss fint, og
når vi går ut etter messen, tar soknepresten oss begge i hendene og ønsker oss en
god søndag, som om ingen skade er
Y

Studier i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid,
med fordypning i bibel, misjon og diakoni eller fattigdomsbekjempelse.
Finn ut mer på www.hald.no
FOTO: ANDREAS HOLM

FOTO: ANDREAS HOLM

Studieår med 6 måneder i
Afrika, Asia eller Sør-Amerika?

ET ÅR AV EN
ANNEN VERDEN
Studier i tverrkulturell forståelse og
internasjonalt arbeid,med fordypning i bibel,
misjon og diakoni eller fattigdomsbekjempelse.
Finn ut mer på www.hald.no

Studieår med 6 måneder i
Afrika, Asia eller Sør-Amerika?
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Y skjedd. Vi tror vi er tilgitt. Det er stort
rom for å gjøre feil i kirka.
Burgunderrøde kapper. St. Hallvardguttene fyller rommet foran alteret i dag.
De skal synge julesanger for oss og sammen
med oss. St. Hallvard-guttene er et tradisjonsrikt kor som er tilknyttet denne kirka.
De er lette å kjenne igjen i sine burgunderrøde kapper med tau rundt livet, inspirert av fransiskaner-munker. De sier selv
at kappene symboliserer samhold, veldedighet og solidaritet, ikke ulikt verdiene fransiskanerordenen stod for. Det var
en munkeorden som ble grunnlagt i 1209
av Frans av Assisi, rikmannssønnen som
valgte å gi avkall på rikdommen sin og som
brukte livet sitt på å hjelpe de fattige. Koret
drar på mange reiser, og hvert år besøker
de Roma og Vatikanet. Jeg er solgt idet de
stemmer i med tonene til Å kom, å kom,
Immanuel, en sang jeg har hørt flere ganger
på min kirkereise.
Kun Jesusbarnet mangler. Før første lesning, tenner vi adventslys og synger. Tre lys
skal tennes denne søndagen og ved siden av
adventsstakene er to ferdigpyntede juletre
og en julekrybbe satt frem, kun Jesusbarnet
i krybben mangler. Ham tar de ikke frem før
julen er her. Vi lytter mens det leses fra Første mosebok, fortellingen om da Gud oppdaget at menneskene hadde spist fra kunnskapens tre og ble forvist fra Edens hage.
Og så synger vi den igjen. Den ene salmen
jeg faktisk kan. Den vi har sunget hver uke i
hele desember. Gjør døren høy, gjør porten vid. Se ærens konge kommer hit. Jeg har
skjønt det nå. Det er ikke en salme om dårlig
tid, men om frelse. Et ord jeg fremdeles, selv
etter 52 besøk i kirka i år, ikke helt greier å
få tak på. Kan en gud virkelig både være nådig og ikke ha rom for oss alle samtidig?
Abraham får ros av Herren fordi han
ikke sparte sin eneste sønn, og vi synger
om Krist som er fødd i Davids by. Fødd ved
Anden, av ei møy, fødd så ikkje vi skal døy.
Tidligere har vi vekslet på å synge, koret og
oss, men på denne salmen synger vi alle,
og jeg greier ikke å legge fra meg fascinasjonen over at det et eller annet sted bak
meg sitter en dame som synger «lyrisk alt»,
a kkurat som min ungdoms heltinne Olga
Marie Mikalsen. Det skjærer gjennom marg
og bein, og jeg elsker det. For en innsats. For
en sjel. For en kontrast til den klokkeklare
og vakre sangen som kommer der oppe fra.
Olga Marie kan melodien. Vi trasker videre i tekstlesningen. Lyset skinner inn over
oss, leser de, og så synger vi: Et barn er født

i Betlehem. I Betlehem. Nå gleder seg Jerusalem. Akkurat slik julesanger skal synges.
Jeg smiler. Det er gøy med sanger jeg kan.
Selv om jeg må innrømme at jeg ikke kan
synge dem slik St. Hallvard-guttene gjør
det. De synger så rørende vakkert, tøft og
skjørt. Og jeg og min egen Olga Marie Mikalsen er med. Halleluja, halleluja.
«Kvister skyter ut av Isais tørre stubbe, og
løven og lammet er venner igjen», leses det,
og vi synger om en rose som har sprunget,
ut av ei rot så grann. Før vi raskt vandrer
v idere til engelen Gabriel som forteller
Maria at hun skal føde et barn og gi ham
navnet Jesus. Og jeg og Olga Marie synger Kyrie eleison, og det vidunderlige koret
foran oss synger om Maria som gikk i torneskar, i torneskar. Så får jeg igjen bekreftet
at jeg liker bibellesninger best på språk jeg
ikke forstår. 6. lesning foregår på sorani, et
av de kurdiske språkene. Keiser Augustus
gir befaling om manntall og sender Maria
og Josef til Betlehem. Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderum. Der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel
hjemme. Der har min tro sin skatt. Jeg kan
deg aldri glemme, velsignet julenatt. Olga
Marie kan melodien. Jeg har falt av. Mot
slutten av sangen overtar koret alene, og vi
blir sittende og lytte i stillhet.
Som en dyne. Neste lesning: Gjeterne på
marken møter Herrens engel som forteller
dem at Jesus er født og gir dem en evig plassering i alle verdens julekrybber. Og koret
synger så nydelig til oss om the bleak midwinter og hva en fattiggutt kan ha å tilby en
så stor konge. Matteus tar oss videre. Kong
Herodes og tre vise menn som både var vise
nok til å finne denne himmekongen under
stjerna og til å ta en annen vei hjem, slik at
Herodes ikke fikk fatt i ham. En krybbe var
vuggen som ventet ham her. Det lille barn
Jesus, vår Frelser, så kjær, synges det. Å, det
koret. Det koret.
Jeg kjenner julestemningen bre seg som
en dyne over meg. Siste lesning. Johannes. I begynnelsen var ordet, og ordet var
Gud. Lesningen er over, bare julesangene
og Fadervår står igjen. Og etter å ha sunget
Deilig er jorden sammen med et fantastisk
dyktig kor og en like fantastisk stemmeprakt i den andre enden
av skjønnhetsskalaen, er
mine 52 kirkebesøk dette
året unnagjort.
Y Teksten er hentet fra Kirka
og jeg – Ett år, 52 kirkebesøk,
utgitt på Vårt Land forlag i
2018. Gjengitt med tillatelse.

Jødisk og kristen kulturkalender
for 2020 er kommet!
Denne kalenderen er et must for alle Israels-venner.
Kulturkalenderen inneholder både den jødiske og den kristne kalender
parallelt. God oversikt over jødiske høytider og helligdager. Presentasjon av
organisasjonene bak HJH og prosjektene som HJH støtter. Redaktører:
Torbjørn Ekroll, Øyvind Bernatek og Rebekka Herberger.

Grønland kirke er en langkirke fra 1869.

JØDISK
OG KRIS
TEN
KULTUR
KALEND
ER

Foto: Erlend Berge/arkiv

Pris: kr 175,- eller mer!
Merk giroen
"Kulturkalender 2020"
Bestill på telefon eller via e-post

3000 21 42828
2019/202

0

Tlf. 22 36 21 70
w w w.hjho me.o rg
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Gi julehåpet
vinger
Vil du gi drivstoff i julegave?
Sms FLY til 2474 (336,-) = 2 jerrykanner
Vipps til 77777 (valgfritt beløp)
Julegavekonto 7058.63.60610

Akkurat nå kan du redde liv og bringe håp til
mennesker i isolasjon og fattigdom. Vi har fly og
piloter, men trenger din hjelp til å fly for livet.
I Ampasinambo på Madagaskar er det nesten umulig
å komme til med bil. I beste fall tar det dager med
motorsykkel, og her er det er ikke noe helsetilbud for
folk flest. For MAF tar denne flyturen over det grønne
fjellandskapet bare en liten time. Rullebanen er kort,
våt og humpete, og landingen kan bare gjøres av en
topptrent pilot.
Bushlege Rado og MAF står klar til å hjelpe de
svake denne julen.

Vi flyr for livet, men uten drivstoff
kommer vi ikke langt. For to jerrykanner kan
vi fly i 40 minutter. Det er nok til å redde et liv.
Kenneth Pedersen, MAF-pilot på Madagaskar

Les mer på maf.no/julegave

P.B 90 Sentrum
0101 Oslo
Tlf: 33 48 07 80
Org.nr.: 980 421 899

E-post: maf@maf.no
Gavekto: 7058.63.60610

maf.no
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32 Advent
Anbefalt i adventstiden Kunst / Musikk / Film

Uventede juleklassikere
Er du lei av Sølvguttene, Sissels jul og Bachs juleoratorium? Kim Klev går u
 tenfor
allfarveien og plukker ut uventede juleklassikere.

John Fahey
The New Possibility (1968)
Y John Fahey anses som oppfinneren og fanebæreren av
«amerikansk primitiv gitar»,
en bevegelse av minimalistisk
folkmusikk som oppstod i etterkrigsårene. Begrepet «primitiv»
brukes gjerne nedsettende, som
et synonym til dum, barbarisk og
(iik!) usivilisert. For Fahey skjulte
det seg imidlertid mye visdom i
det å spille gitar som en ulærd.
Blant hans mest kjente utgivelser
er The New Possibility, som består av beroligende gjengivelser
av tradisjonelle julesanger. Om
du synes julemusikk fort kan bli
litt insisterende, er dette albumet
for deg. Faheys nydelige gitarspill
understreker en ofte glemt side
ved høytiden: at det er en tid for
introspeksjon og kontemplasjon.

Diverse artister
A Christmas Gift for You – From Phil
Spector (1963)
Y Gitt at Phil Spector sitter i
fengselfor å ha skutt og drept
skuespilleren Lana Clarkson, er
han ikke øverst på lista over personer man ønsker å få en julegave av. På 1960- og 70-tallet
var han imidlertid verdens største produsent av popmusikk, og
blant andre John Lennon og Leonard Cohen ville ha ham til å strø
sin studiomagi over dem. Mange
musikknerder regner gjerne A
Christmas Gift for You som den
definitive juleskiva. Sunget av
soulartisterpå Spectors plateselskap og krydret med hans beryktede Wall of Sound, er albumet
like sjelfullt som det er kynisk.
Dette er den erkeamerikanske,
kapitalistiske julefeiringa i all sin
fargesprakende prakt.

Døve og blinde barn på Madagaskar
gjemmes ofte bort. Folk i kirkene

leter etter dem for å gi dem muligheten til å
gå på skole.Også de er fremtiden!

Vil du rekke ut en hånd til et bortgjemt barn?
Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg og gi meg den andre,
så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hverandre.
nms.no

5. vers av O jul med din glede
Gustava Kielland

Side 41 Y

Mer julemusikk

ILL.: iSTOCK

OGSÅ JEG ER
FREMTIDEN!

Emmylou Harris
Light of the Stable (1979)
Y Av de store amerikanske country-a rtistene, har alltid E
 mmylou Harris vært en av de
mest smakfulle. På sitt beste gir
musikkenhennes en fornemmelse
av storslåtte, endeløse steppelandskaper. Hun vet instinktivt at det
krever styrke å holde igjen, framfor
å gønne på. Derfor er Light of the
Stable blant de flottere bidragene
til julealbum-sjangeren, og består
av en blanding av tradisjonelle og
populære sanger. Harris' krystallklare stemme står i sentrum, men
det er også masse rom til at mandolin, harpe og steel guitar kan få
skinne. Willie Nelson og Dolly Parton bidrar med bakgrunnsvokal.

FOTO: HANNE LOWZOW/NMS

Du kan la
kjærlighetens
hellige bånd nå helt
til Madagaskar!

Low
Christmas (1999)
Y Lows kultklassiker fra tusenårsskiftet er på mange måter
en anti-juleskive. Det er kanskje ikke helt uten grunn det har
blitt kalt «det religiøse albumet
selv hedninger kan elske». Det
mormonske ekteparet som leder
bandet har en usedvanlig stor
følsomhet for verdens utrettelige
elendighet, og står bak av flere
av de tristeste og fineste sangene
som finnes. «If you were born today / we’d kill you by the age of
eight,» synger de til Jesus på en
sang i deres typisk sorgtunge og
sakrale toneleie. Om det blir for
svartsynt, kan du trøste deg med
«Just Like Christmas» – en eviggrønn melodi som i en bedre verden ville vært en av de virkelig
store julesangene.

Send NMS JUL
til 2490 og gi
et halvt år på
skole for en døv
eller blind elev
(kr 450).
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V E L K O M M E N T I L Å R E T S S T O R E J U L E K O N S E RT

Julenatt
JØRN HOEL • LISA STOKKE
EMIL SOLLI-TANGEN • LISE MÆLAND

MUSIKERE: FRØYDIS GRORUD OG TROND LIEN
Tromsø domkirke
Man
Tromsø domkirke
Tir
Tromsø domkirke
Tir
Sortland kirke
Ons
Bjerkvik kirke
Tor
Harstad kirke
Fre
Rønvik kirke
Lør
Rønvik kirke
Lør
Lillehammer kirke
Man
Gjøvik kirke
Man
Tingelstad kirke
Tir
Hønefoss kirke
Tir
Østre Fredrikstad kirke Ons
Moss kirke
Ons
Riska kirke
Fre

25.11
26.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
30.11
02.12
02.12
03.12
03.12
04.12
04.12
06.12

kl 18.00
kl 18.00
kl 21.00
kl 18.00
kl 18.00
kl 18.00
kl 18.00
kl 21.00
kl 17.30
kl 21.30
kl 17.30
kl 21.30
kl 17.30
kl 21.30
kl 17.30

UTSOLGT
UTSOLGT
EKSTRA
UTSOLGT
UTSOLGT
EKSTRA

UTSOLGT

St. Petri kirke
Fre
Bogafjell kirke Sandnes Lør
Nærbø kyrkje
Lør
Barbu kirke Arendal
Søn
Risør kirke
Søn
Kragerø kirke
Man
Bamble kirke
Man
Sandefjord kirke
Tir
Stokke kirke
Tir
Østre Porsgrunn kirke Ons
Skien kirke
Ons
Våler kirke Solør
Lør
Vinger kirke
Lør
Rotnes kirke
Søn
Mortensrud kirke
Søn

06.12
07.12
07.12
08.12
08.12
09.12
09.12
10.12
10.12
11.12
11.12
14.12
14.12
15.12
15.12

kl 21.30
kl 17.00
kl 21.00
kl 17.00
kl 21.00
kl 17.30
kl 21.30
kl 17.30
kl 21.30
kl 17.30 UTSOLGT
kl 21.30
kl 17.00
kl 21.00
kl 17.00
kl 21.00

Elverum kirke
Man
Stange kirke
Man
Grorud kirke
Tir
Høvik kirke
Tir
Fagerborg kirke
Ons
Bøler kirke
Ons
Bragernes kirke
Tor
Teglen kirke Spikkestad Tor
Haugerud kirke
Fre
Ullensaker kirke
Fre
Lommedalen kirke
Lør
Lommedalen kirke
Lør
Nordstrand kirke
Søn
Nordstrand kirke
Søn

16.12
16.12
17.12
17.12
18.12
18.12
19.12
19.12
20.12
20.12
21.12
21.12
22.12
22.12

kl 17.30
kl 21.30
kl 17.30
kl 21.30
kl 17.30
kl 21.30
kl 17.30
kl 21.30
kl 17.30
kl 21.30
kl 17.00
kl 20.00
kl 17.00
kl 20.00

UTSOLGT
UTSOLGT
EKSTRA
UTSOLGT
EKSTRA

BILLETTER PÅ TICKETMASTER.NO ELLER TELEFON 815 33 133
Julenatt2019

Facebook.com/julenatt

www.julenatt.org
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– Jeg håper vi kan nærme oss et
samfunn der godhet er valutaen
over alt annet. Vi er ikke helt der
ennå, mener Kjersti Wøien Håland,
som gir ut adventsdikt.

Aktuell bok
Kjersti Wøien Håland
Ikkje vekk dei vaksne



Utgitt på Flamme forlag. Inntektene går til julearrangementet
Alternativ jul.
Håland har gitt ut flere diktsamlinger og er manusforfatter av
NRK-serien Lovleg.

GI EN TUR TIL PASJONSSPILLET I OBERAMMERGAU

!
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Fra 11.950,-

reiser

Tlf: 33 80 17 00 / post@gulsrudreiser.no

Se våre turer på

www.gulsrudreiser.no

Foto: Erlend Berge
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Ta sats og bli en storm
Poet Kjersti Wøien Håland ber oss slutte å hisse oss opp over
veganske julebord og heller tenke på dem som faller utenfor.
Inntektene fra hennes nye diktsamling skal gå til nettopp dem.
Torgeir Holljen Thon
torgeir.thon@vl.no

D

et begynte, som
bøker sjelden
gjør, som en jule
kalender. Poet
og manusforfat
ter Kjersti Wøien Håland ville
lage en poesi-julekalender, og
skriveett nytt dikt hver dag.
Hun la diktene ut på Instagram,
og etter hyggelige tilbakemel
dinger gjentok hun suksessen
året etter. Nå er d
 iktene samlet i
boka Ikkje vekk dei vaksne.
– Adventstiden er veldig
mangefasettert: Det skal være
så koselig med stearinlys, og
den barnslige gleden når den
første snøen kommer. Samti
dig er det en veldig ensom og
vanskelig tid for mange, blant
andre de som går mye ute. Det
er en kontrastfylt tid. Det er et
godt utgangspunkt for å skrive
dikt. De beste diktene har jo
gjerne en kontrast i seg.

Best på basisklær, aller best på rettferdighet

Trygve Skaug-kolleksjon

Tomme symboler. Advents
diktene foregår i en kald verden
preget av ensomhet. Men det
finnes også en utstrakt hånd i
diktene: det er plass i min snøhaug / om du må grave deg ned
i tide, skriver Wøien Håland.
Hun har ikke noe religiøst
forhold til julen, men Wøien
Håland er opptatt av at tradi
sjonen betyr noe i seg selv.

– Jeg ville vise hvor mye av
gleden vår som kommer fra å
møtes. Kjernen i julen er jo bare
å være sammen.
I diktene åpner Wøien Hå
land opp for mange forskjel
lige måter å feire jul på. Både de
som må se Tre nøtter til Askepott og de som jobber kvelds
vakt på sykehjemmet, er med.
Men i stedet for å tynne ut julen
og ta liv av symbolene, handler
det om inkludering.
– Noen vil ikke ha noe med
julen å gjøre i det hele tatt, og
dem vil jeg også ha med. Det er
mange som misliker julen og
synes den er påtrengende, og
føler seg ekskludert. Hva om vi
prøver å få med dem også?
Vegansk julebord. – Julen er
en spesielt fin tid til å tenke på
de som er utenfor. I stedet for
å fokusere på hva vi i familien
har til felles, bør vi fokusere på
hva vi har til felles i samfunnet.
– I stedet for å hisse seg opp
for at noen har vegansk julebord, for eksempel?
Wøien Håland sukker oppgitt.
– Når jeg hører om sånne ting
tenker jeg: Hva slags problemer
har disse menneskene, hvis det
er det verste? Det er ingen som
tvinger noen i dette landet til å
spise vegansk.
– Man knytter så mye til
symbolene, at det blir som om
symbolene er det egentlige inn

holdet. Selvfølgelig er det noe
spesielt og nostalgisk med lukta
av pinnekjøtt og ribbe, men så
begynner man å tro at det er
det som er julen. Nylig var det
jo også noen som gikk i harnisk
fordi Ikea hadde skrevet vinter i
stedet for jul.
Hun mener hun ser en
tendens til at mange henger
seg opp i å verne om symboler
så mye at de glemmer hva de
representerer.
– For meg er det mye viktig
ere at vi tenker på hverandre i
jula enn akkurat hva vi har på
bordet og under treet. Alt som
blir for rigid ender opp med å
ekskludere etter hvert.
Alternativ jul. Wøien Håland
gir bort alle sine royalty-inn
tekter fra boksalget til orga
nisasjonen Alternativ jul, som
holder døgnåpent fra julaften
til 2. juledag, og byr på mat,
drikke, varme og underhold
ning for alt fra rusmisbrukere
og bostedsløse til folk som er
ensomme eller av andre grun
ner faller utenfor den tradisjo
nelle familiejulen.
Hvert år er det nesten for
mange som melder seg som
frivillige til å hjelpe til under
arrangementet (men visstnok
færre som vil være med og ryd
de etterpå, jour.anm.).
– Det viser vel at det ikke
bare handler om å gi de som

trenger det hjelp, men at det
også er en utveksling, at man
kommer sammen, og at de fri
villige får vel så mye ut av det.
Bli en storm. – I den kristne
tradisjonen er advent opprinnelig tiden der man venter på
frelserens ankomst. Hva er det vi
venter på i et sekulært samfunn?
– Man trenger ikke være reli
giøs for å tro på det gode i men
nesket, tenker jeg. Det er i hvert
fall min versjon av julen, og
noe å se fram til i adventstida.
Jeg håper vi kan nærme oss et
samfunn der godhet er valutaen
over alt annet. Vi er ikke helt
der ennå.
– I et av diktene oppfordrer
du til å «ta sats og bli ein
storm». Hvordan gjør man det?
– På Vestlandet, hvor jeg er
fra, er det jo typisk at det ikke
er hvit jul, og det kan være en
skuffelse. Men mye av det som
gir ting verdi er jo vår fantasi. Og
selv om verden er kald og trist
i disse diktene, er det også mye
lek her. Det beste menneskerkan
gjøre er jo å hoppe i en sølepytt.
Ta en forferdelig dag og gjør noe
meningsløst gøy eller vilt med
den. Hvis ikke det skjer noe, lag
oppstandelse! Vi har det alle i oss
å skape magi. Lek og kreativitet
handler mye om å gi mening til
noe som kanskje egentlig ikke
finnes der. Det er en veldig god
menneskelig egenskap.

Vi garanterer for gode arbeidsforhold!

37,5 timers arbeidsuke
4 ukers betalt ferie

6 mnd. mammaperm
Levelønn

www.fairandsquare.no

Pensjon og forsikringer
Sykepenger
Rabattkode: vl2019 for 15%
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Gi gaven som
kan åpnes hver dag!
Ettårsbibelen er laget som
en andaktsbok hvor hele
Bibelens tekst er delt opp
i 365 dager. Hver dag
inneholder et avsnitt fra
Det Gamle og Det Nye
Testamente sammen med
noen vers fra Ordspråkene
og fra Salmenes Bok. Du
vil bruke ca. 15 minutter
i gjennomsnitt på å lese
tekstene hver dag.

Min adventsalme / Inger-Lise Ulsrud
Det langt på natt mun vera / Norsk salmebok 2013 nr. 17: Det langt på natt mun vera,
1938 / Oversatt Bjarne Nordheim 1963 / Melodi Johannes Petzold 1939.
Oversettelsen er publisert med tillatelse fra Olav Norheim.
Melodien av Johannes Petzold er publisert med tillatelse fra © Bärenreiter-Verlag, Kassel.
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Norsk Bibel

Vi ordner navnetrykk
og innskåret register.

Bibelen Ressurs er
den største ettbinds
studiebibel på
norsk. En berikelse
for enhver
leser av
Sort skinn
Guds ord.

Stivbind

595,-

1095,-

Norsk Data-Bibel

Et verktøy med mange
muligheter for alle som
ønsker å studere Bibelen.
Grunnpakke kr 545,Utvidet pakke kr 945,Prøv gratis i 3 uker!
Versjon 3.1

Fra

398,-
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/

298,-

Norsk Bibel har bibler og NT
for alle formål og anledninger.
Stor, liten, bokmål, nynorsk,
skinn, mykbind, stivbind med
mere.
Priser fra 49,- til 1095,-

545,-

Em

Stivbind

Det
Vår

Kjøp i raskt og enkelt i vår
nettbutikk – eller i bokhandelen.

Fra

D

Bruk
rabattkoden
VL2019 og få 15 %
rabatt på alt i vår
nettbutikk fram til
31.12.19!

Bibelen - Skinnutgaver

9 x 13 cm, 12 x 18 cm eller 14 x 21 cm
Bokmål/nynorsk. Gullsnitt. Sort, burgunder, brun.
Fra kr 398 - 878,-.

Norsk Bibel
Bestill på norsk-bibel.no • 47 48 44 30
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CopyrghtT©VerlagMerseburgerBerlinGmbH
CopyrghtO©OlavNorheim
CopyrghtM©BärenreiterVerlagKarlVötterleGmbH&Co.KG

2Sjå,englarshøgeHerre
blirbarnijordlivskår.
Gudlètsegopenberre
ogsonarstraffavår.
Såtrengdåingenløyne
sittandlet,merktavsut.
Hosbarnetskalhanrøyne:
Hansskulderslettaut.

3Noservidagsensròde.
«Det langt på natt mun vera» FardåtilJesustall!
viser tiden som et
nattemørke, men vi kan skueIaudmykthandeskode
den gryende dag.
somynkastvedvårtfall!
Profetarbodfekkbera
«Til djupet
i vår gåte skin morgon
Inger-Lise Ulsrud
omHerrensofferlam:
Kantor og professor
stjerna ned».
AndreGudsSonvårbrorskalvera
og tredje vers beskriver juleet var i Tyskland på slutfortellingen; «blir barn i jordlivs kår»
ogdeleallvårskam.

Nakent og
nøkternt

D

ten av 1980-tallet jeg fikk
mitt første møte med «Die
Nacht ist vorgedrungen».
Salmen ble stadig sunget
i adventstiden. Senere ble jeg gledelig overrasket da jeg oppdaget den i vår
egen salmebok. Siden har den vært et
naturlig salmevalg i adventstiden.

Enkel melodi. Bjarne Norheim står
for den norske oversettelsen, med
t ittelen «Det langt på natt mun vera».
Den kom med i 1985-utgaven av Norsk
Salmebok.
Det er særlig den enkelt utformede
melodien som gjør inntrykk; naken og
nøktern i uttrykket, med en inderlighet
og sårhet som berører. Samtidig treffer
Petzolds kirketonale melodi det tekstlige innhold, løfter salmen og gir den en
helt spesiell karakter.
Det mørke bosted. Salmen ble
skrevetav Jochen Klepper i 1938 og
tonesatt av Johannes Petzold året e
 tter.
Den beskriver tiden som et nattemørke,
men vi skuer morgenstjernen og den
gryende dag. Dette preger første vers

og «Far då til Jesu stall». Vers 4 tar opp
motivet til stjernen i Betlehem, som
viser veien ut av mørket. Ikke desto
mindre beskriver det avsluttende femte
verset dette mørket som et bosted Gud
velger, for å være nær oss i mørket og
for å bringe «lys og frelse» inn i det.
Kleppens historie. Er man kjent med
forfatteren Jochen Kleppens bakgrunn,
blir salmeopplevelsen enda sterkere.
Kleppen ble født i 1903. Etter teologistudier ble han radiojournalist og
forfatter i Berlin, før han kom i nazistenes søkelys for sitt ekteskap med
jødiske Joanna Stein. Han ble sparket
fra jobben i 1933 og ble forfulgt av
det nasjonalsosialistiske regimet. 11.
desember1942 valgte han, sammen
med sin f amilie, å avslutte livet.
Y Inger-Lise Ulsrud
er kantor i Uranienborg kirke i Oslo og
professor i orgel og
improvisasjon ved
Norges musikkhøgskole.
Foto: Henriette Lien
Pedersen/arkiv
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ADVENT OG JUL I
OSLO DOMKIRKE
Adventstiden
Stemningsfulle gudstjenester og konserter med
Oslo domkirkes kor, musikere og prester
Høymesser hver søndag kl. 11.00. Hverdagsguds
tjenester onsdag kl. 12.00 og fredag kl. 17.00,
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.30

JochenKlepper1938
BjarneNorheim1963,1983
JohannesPetzold1939
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« A Festival of Nine Lessons and Carols » med
Oslo Domkirkes Ungdomskor. Marcus André Berg,
orgel. Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent
Søndag 1. desember kl. 19.00
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Konserter og Kulturarrangement
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«Verdens barn» – en litterærvisuell adventskalender
under orgelgalleriet. Fotografier og tekster av Wera
Sæther. Åpninger 1., 8., 15. og 22. des. kl. 12.30 med
påfølgende samtale i den nyåpnede gravkrypten
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Domkirkens julekonserter Klinge skal et jubelkor,
med alle domkirkens kor og musikere: lørdag 7.12.
kl. 15.30 og 18.00 og søndag 8.12. kl. 16.30 og 19.00
J. S. Bach: Juleoratoriet (kantate 1, 2, 5 og 6)
Oslo Domkor, Barokkanerne, solister
JochenKlepper1938
JochenKlepper1938
Vivianne Sydnes, dirigent
BjarneNorheim1963,1983
BjarneNorheim1963,1983
Lørdag 14.12 kl. 19.30 og søndag. 15.12 kl. 18.00

ned.
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Rolf Lislevand og Nils Økland med Consortium
Vocale Oslo, mandag 6.1. kl. 19.30
Se www.oslodomkirke.no for fullstendig program

Bethlehemsmotivet i Oslo domkirkes takmaleri malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn
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Illustrasjon: Liv Andrea Mosdøl
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alderballaden og gregoriansk sang. Berit Opheim,
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Juleopplevelsene som barn og ungdom sitter i kropp og sinn til Olav Egil Aune. Mannen som har vært Vårt Lands kommentator og kulturredaktør husker
godt da han som ungdom på julaften ruslet hjem fra kirken i snøstille Lillehammer til lyst og fest hjemme: – Den opplevelsen gir trøst.
Alle foto: Erlend Berge
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Hele året er det jul rundt Olav Egil Aune. Nå går den tidligere
kulturredaktøren, journalisten, k ritikeren og kommentatoren
inn i sin første a
 dvent som pensjonist.

‘Jeg er et jule
menneske’
Kjell Kvamme
kjell.kvamme@vl.no

‘H

va er dine bilder fra
jula?
– Jeg sang i et guttekor
på Lillehammer da jeg
var åtte, ni år gammel,
og vi sang ved to gudstjenester julaften
i Lillehammer kirke. Foreldre var ikke
med. Etterpå trasket jeg hjem tre kilome
ter i stupmørket. Det var denne stillheten,
freden som bare stille, fallende snøfiller
får til å lage. Kroppen min tenkte på jule
natt, det er jeg sikker på. Og så kom jeg
hjem, til lys, lukter og en vennlig fest. Den
opplevelsen sitter i fremdeles og gir mye
trøst.
– Nå er det advent – hva får du ut av
denne tida?
– For meg er musikk noe som åpner, så
for meg er advent knyttet til kirkemusik
ken. Jeg blir mer mottakelig, får forvent
ning. Jeg prøver dessuten ikke å være tra
vel i advent, men det er ikke lett.
– Hvorfor vil du ikke være travel?
– Jeg vil vente – på noe som er stort
for meg. I gamle skikker var det fastlagt
mange gjøremål før jul. Det er litt sør
gelig at vi har mistet disse ritualene, de
gamle skikkene. Alt det praktiske med
matlaging, julelenker og annet hadde noe
ved seg: Å holde fast ved kontemplasjonen
rundt Jesus.
– Påstand: Butikkstanden og kulturlivet
dyrker julens følelser og den nostalgiske,
litt romantiske atmosfæren rundt julen
slik at det legges et klamt, ullent lokk over
at Kristus kommer til oss.
– Jo, mye gjør det, men langt fra alt.
En thailandsk kvinne jeg møtte for noen
juler siden sa at jula i Norge er altfor kort.
Den bør vare fra oktober til mars. Hvorfor

ikke? Hvorfor skal vi ikke bruke mer tid
på å bli minnet om barnet som kommer til
verden – for eksempel på et kjøpesenter
der Jesus ligger i en krybbe. Jeg har ikke
mistillit til at den store Gud kan bruke et
lite barn i en stall på et kjøpesenter. Det
var ikke akkurat noen lun, utvalgt stue
han ble født i, heller, eller en vakker, pyn
tet kirke. Så den får vi tåle.
– Vi kan ikke se bort fra at du har oppnådd en viss alder.
– Gratulér meg med den. Det tar tid å
bli voksen, å bli menneske. Virkelig.
– Hva er dette med alder?
– Tiden kommer, og det aller beste øye
blikket er jo nå. Da jeg syntes at jeg hadde
brukt livet mitt litt feil, sa en katolsk prest:
«Ta det med ro. Det kommer tusen nye
muligheter hvert sekund, og du klarer
bare å fange noen av dem». Det er bero
ligende. Slik er Gud, vi klarer bare ikke å
forestille oss det.
– Når sank den erkjennelsen inn?
– Jeg tror ikke på tilfeldigheter. Jeg har
hatt mange opplevelser som jeg som et
rasjonelt menneske ville ha svært vanske
lig for å kalle tilfeldigheter. En av de første
var på et tidspunkt hvor angsten for å eie
var stor. Det samsvarte ikke med min tro.
Så dro jeg til Wilfrid Stinissen (belgisk
karmelittmunk og forfatter som bodde i
Sverige fra 1967 til han døde i 2013, red.
anm.). Jeg tenkte at han kunne si meg hva
et kristent liv er. Jeg dro til klosteret med
svært mange spørsmål til ham. Da jeg
kom inn dit, kjente jeg at «her er det fred,
det er ro». Da jeg dagen etter møtte ham,
hadde jeg ikke noe å spørre ham om. Sva
rene var «lagt» i meg i løpet av natta.
– Hva møtte du i klosteret som gjorde at
spørsmålene forsvant?
– Det er et sted hvor det bes, og der man
ber, blir det rent. Der får sannheten gode

kår, og du får del i den, om du er åpen
nok. Jeg tror ikke det er mer enn det. Eller
– det er jo fantastisk.
– Hverdagen er ikke et kloster – i alle
fall ikke i Vårt Land?
– Jeg betrakter Vårt Land som et klos
ter. Der kan jeg speile meg som den jeg
er, for folk kjenner meg, akkurat som Gud
kjenner meg. Det er brødre og søstre som
arbeider sammen. I Vårt Land har vi pro
fesjonelle folk som ikke har noe med tro å
gjøre, men selve fellesskapet er et troende
fellesskap. Man vil noe med den avisa,
man vil fortelle hvem som er sjef her i
verden. Det er ikke mange i Norge som
har et slikt stort, overordnet oppdrag.
– Det kan se ut som om du noen ganger
har kontemplert der du har sittet ved skrivebordet ditt, stirrendei dataskjermen,
med øreklokker, bak stabler av bøker?
– Alle som har med meg å gjøre tror
at jeg er veldig kontemplerende, men for
å si det rett ut: Jeg får altså ikke til dette
med faste og meditasjon. Jeg kontemple
rer best når jeg er blant få mennesker som
tenker omtrent i samme retning, selv om
man er uenig. Men jeg går – min lille time
– på vei til jobben om morgen. Da kan jeg
be Fadervår og Jesus-bønnen, på pusten:
«Herre,Jesus Krist, forbarm deg over meg,
en synder.» Jeg dropper av og til synder
(ler). Mor var et dypt kristent menneske.
Jeg så aldriat hun ba. Hun kunne bli vel
dig stille da hun bakte brød, eller vas
ket opp. Hun kunne synge en salme.Det
var hennes kontemplasjon. Det bærer jeg
med meg. Messen er ellers sentrum i mitt
kristne liv. Der kan vi ane himmelriket
på jord – i musikken, ordene, i skjønnhe
ten – og brutaliteten med Jesus på korset,
godt synlig. Og fremfor alt, bønnen.
– Når er du nærmest Gud?
– Da spør du altså om hva jeg er
Y

Mens vi tror
Y Det siste halvannet året Olav
Egil Aune jobbet i Vårt Land,
hadde han ukentlige samtaler
med kunstnere, prester, forfattere, musikere, forskere og
mange andre, under vignetten
«Mens vi tror».
Y Fellesnevneren var «Vi møter folk som i forbindelse med
hendelser, utgivelser og kristen
praksis reflekterer sine erfaringer og synspunkter. Intervjuer
som nærer tro og tanke.»
Y Nå er Aune selv blitt pensjonist, og vi finner det derfor
naturlig å sette ham på andre
siden av bordet.

Olav Egil Aune
Y 70 år, gift, fire barn. Fra
Lillehammer, bor i Oslo
Y Har vært journalist, vaktsjef,
kulturredaktør og kommentator
i Vårt Land.
Y Hadde ideen til – og har
sittet i redaksjonen til – Hellig
jul, juleheftet som Vårt Land forlag har gitt ut i fire år.
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Oppnådde 70 år har blitt feiret og blomster er overrakt Olav Egil Aune. Flanellskjorter er et av kjenne
tegnene til mannen som ble Vårt Lands første kulturredaktør. Deretter er tid for å rydde pulten. X

Foto: Jan Langhaug

 evisst på, men Gud er her jo hele
b
tiden. I de øyeblikkene vi har en åpning i oss, så møter Gud oss. Av og
til skjønner jeg at «her skjedde et
eller annet», en kort fornemmelse,
et pust. Så kan jeg slå meg til ro
med at det finnes mange slike øyeblikk, jeg oppfatter dem bare ikke.
Det er fint å tenke på.
– Hvordan gjenkjenner du at det
er Gud?
– Hele kroppen fylles med
varme,en umiddelbar fylde. Fylde
er et godt, gammeldags ord for
dette.
– Hva fester du deg ved når du
ser deg bakover og ser på din livs
reise – og trosreise?
– Jeg har alltid sanset sterkt.
Musikk står meg nær, og vi hadde
en del musikk hjemme. Min far var
en litt fjern person, ikke alltid så
enkel å komme i kontakt med for
meg. Jeg ser nå at min tilnærming
til musikken var fordi jeg hele
tiden prøvde å nå og forstå min
far gjennom den. Det har vært en
livslang søken, en leting, og jeg er
ikke framme ennå. Det gjør at jeg
stadig hører musikk. Mor var sterk,
hun var sykepleier og mye borte.
Vi bodde på Lillehammer og hun
var den som alltid ble budsendt når
noen var syke i grenda. Når noen
holdt på å dø, satt hun der i to netter. Det var fantastisk nok, men jeg
savnet henne. Men nå er jeg takknemlig for begge, for det har ført til
min søken.
– Hva med det kristelige?
– Jeg er vokst opp i kirken,
Den norske. Vi gikk i kirken hver
søndag når andre lekte og spilte
fotball. Jeg kan huske at jeg noen
ganger lå på kirkebenken i Lillehammer kirke og bannet høyt inni
meg. Bannet og bannet og bannet.
Som en slags straff til Gud. Det
der opplevde jeg som et direkte
overgrep. Så var det kveldsmøter
i Indremisjonen eller Misjonssambandet. Der var det unger og
wienerbrød. Altertavla på bedehuset var en imitasjon av en gammel
altertavle, sikkert laget på 30-tallet. Maleren hadde fått det for seg
at Jesus måtte ha et sløret blikk
som ikke festet seg på noe, han så

hele tiden over meg. Jeg har slitt
med det Jesus-bildet i store deler
av livet: Han er ikke for meg, han
er ikke min, han ser ikke meg. Som
tenåring holdt jeg nesten på å reise
meg slik at jeg skulle nå blikket.
Så ble det skolelag, jeg var innom
baptistene, det ble mange møter i
pinsemenigheten. Jeg var i Sarons
dal med forkynneren Kjell Haltorp.
Vi skulle «frelse» mennesker.
– Heisan! Den var ny.
– Det var en fin tid, men det ble
for enkelt for meg. Så søkte jeg
buddhismen, det praktiserte jeg
en stund. Da tenkte jeg: «Nå må
du komme hjem!» Og «hva er det
jeg leser?», hvilke kristne kilder
inspireres jeg mest av? Jo, forfattere som Bernanos, Claudel og
Graham Greene, og naturligvis
de hellige: Johannes av Korset og
den «lille» Teresa av Jesusbarnet
og mye annet, altså katolikker. Så
konverterte jeg til Den katolske
kirke, jeg var i 30-årene. Jeg var
kommet hjem, og slik har det vært
siden. Jeg er hjemme.
– Jeg hører en eksistensiell
søken, men hva søker du?
– Så lenge man har uro, er det
håp. Det høres pompøst ut, men jeg
søkte altså Kristus. Jeg tror Kristus
er verdens og klodenes sentrum og
at han har lagt noe av seg selv i alt,
også i meg. Du kan møte ham i en
konsertsal, du kan møte ham på
pub. Kunsten har en særdeles evne
til å akkumulere Kristus-styrke og
Kristus-energi fordi den selv er så
rastløs, alltid på søken etter nye
uttrykk.
– Mange elsker vakker kirke
musikk uten å tenke på at den er
laget for å tilbe Gud. Kunsten er
ikke alltid entydig i å male Kristus?
– Jakob Weidemann sa en gang
til meg at «jeg er glad i kunsthistorien, den rommer så mye smerte og
derfor er den for meg som en eneste stor salme». Det tror jeg er riktig.
Salme-aspektet er i alt vi foretar
oss. Alt vi foretar oss er et rop og
en gave vi vil gi – og selvfølgelig
en bønn. Den bønnen tror jeg at vi
har i oss, alle sammen. Unnskyld,
Human-Etisk Forbund, men jeg
tror faktisk det.

– Du sanser sterkt, sier du. Er det
derfor du har søkt til kulturen og
kunsten?
– Ja, også fordi deler av den er
lindrende. I perioder der jeg har
slitt med stor angst og depresjon,
har jeg lagt meg ned på gulvet,
a rmene ut, i korsstilling, satt på
én og en halv time med symfoni
av Mahler, på stort volum. Jeg har
kommet meg gjennom og kjenner
meg løst, på en måte, fordi jeg
kjenner at «her er det en som har
vært før». Den sansingen betyr
mye på min vei.
– Du kaller det «barfotangst».
Forklar.
– Den kommer luskende, barføtt. Så hogger den seg fast i brystet, og der henger den. Jeg blir
redd og forvirret. Jeg tror bestemt
at den har gjort meg til et bedre
menneske– om jeg noen gang er
et bedre menneske. For du får et
blikk som er veldig lavt. Du ser
menneskeri skohøyde. Det har
vært angst slik at jeg ikke kunne
stå på beina. Men jeg har hatt gode
sjelesørgere som har plukket av
meg «feilkildene».
– Men du klarer altså å se en
fortjeneste av angsten?
– Ja, når den er over. Mye av
uroen og nysgjerrigheten jeg har i
meg, kan være på grunn av at jeg
har sett avgrunner. Kanskje er det
sånn. Jeg tenkte ellers at du skulle
stille spørsmålet om hvilket forhold jeg har til helgener?
– Spørsmålet er stilt.
– Jeg tror simpelthen det er godt
for et menneske å være i nærheten
av noe godartet, som har levd og
som lever. Vi blir ikke dårligere av
det. Slik er det også i kunsten: Jeg
tror øynene våre har godt av å se
på noe vakkert.
– Men hjelper det?
– Ja, når jeg for eksempel leser
en helgenbiografi, kan det virkelig
være mye rart der. Men midt i alt er
det en trofasthet og en tro som er
… kanskje ikke smittende, men den
er så steinfast at jeg kan legge meg
inntil og dra nytte av den, la helgenene tro for meg.
– I Vårt Land har du vært vakt
sjef, kulturjournalist, kulturredak

tør og kommentator – hvor mye
nåde har du vært avhengig av i alt
dette?
– Enhver journalist spiser store
biter av Guds nåde. Mange ganger
har jeg trengt nåde, og særlig de
gangene jeg har vært urettmessig
hard og uvøren med andre mennesker i anmelderi og lignende. Det
har jeg bedt om nåde for mange
ganger. Jeg har også tatt det opp
direkte, også med de «forurettede».
Den karrieren er ikke spesielt
lysende. Men jeg tror også jeg har
gjort noe for kunsten, stått midt i
samtalen mellom kunsten og de
som mottar den. Drivkraften har
vært å formidle til absolutt alle,
ikke en elite, men alle. Dette er viktige ting i det kristne livet. Akkurat som du nyanserer din egen sjel,
kan kunsten gjøre det. Da kan du
også ta imot gudsforkynnelsen på
en mer nysgjerrig måte.
– Du er en samler?
– Ja, jeg samler på vakre ting,
gamle bøker og ting som du kan
sette i sammenheng og lage en
historie av. Men det må ikke være
fullkomment. Jeg lærte av min far
at du du skal ikke fullføre ting helt
og holdent, det må være en liten
flik igjen, en planke som mangler, en bok i en serie kan det være
«god» å mangle, det fullkomne
hører Gud til. Men mor var alltid
frustrert over far, for det sto alltid
igjen en liten bit i det han gjorde.
Helt bevisst.
– Du samler frimerker og gamle
bøker, men hva er det med jule
kortene som du samler på?
– Der er det mye kjærlighet. Det
var jo sånn at skrev du fem ord
– «God jul og godt nyttår» – forordnet Posten det slik at det var
to øre billigere. Alle skulle ha råd
til å sende et julekort. Jo, jeg er et
julemenneske. Er jeg i utlandet,
kjøper jeg alltid en julekule. Da
har jeg hele verden på treet ,og slik
skal det være – det skal fortelle om
alle vi som står sammen. Jeg tror
på jula. Folk kommer til kirke, og
selv om man ikke ber en bønn selv,
så kan bønn be seg inni deg når
du møter den. Ære være jula, da er
man faktisk nær Gud.
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Olav Egil Aune vurderer årets
klassiske julemusikk

Jul i tonearten, takk
Julen er dager i håpets historie. Den vil oss vel. Jesus-barnet
ble født i en krybbe. Og han fødes i dag – i mennesket, hver
jul, hver dag. Tonemakere til alle tider har lurt på hvor t onene
til akkurat det finnes. Derfor er julemusikk et begrep. Svaret
er et uoverskuelig hav av julekonserter og plater gjennom
tidene. Noen vil ha stemning, det får de. Noen vil ha det
vakreste, uansett. Noen vil ha nytt og nyskrevet, det får de
også. Noen vil ha de gamle, slitesterke salmene og sangene,
det får de i hvert fall. Vi har hørt på ti av årets juleplater.

Gledelig, barokk jul

Album Kor / Barokk
A baroque Christmas
Harmonia mundi HMX
2908984.87 (4 cd)/ Naxos
Norway
Anbefalt /// Spor 1–4
Topp framført av noen av de
aller beste.

Y Gammelt gull i ny boks, fem timer jul med
Bachs Juleoratorium, ikke minst, i en av de mest
jublende innspillingene på markedet, ledet av
den alltid forundrede og intense René Jacobs.
Det er spenst og fart, som alltid hos Jacobs –
topp solister, RIAS Kammerkor og Akademie für
alte Musik, Berlin. Det svinger friskt og duver
lett. En prisvinner, da den kom separat for noen
år siden.
Marc-Antoine Charpentier (1643–1704)
kjennervi forunderlig nok som komponisten av
Eurovisjon-vignetten – opprinnelig åpningen til
ett av hans seks Te deum. Han skrev mye, blant
annet en vakker bunt pastoraler til julefeiringen og adventstiden, bestilt av en familie fra
den øverste overklassen i Paris, musikk til små
tablåer, som gir en vakker og varm fornemmelse av Frelserens fødsel. Nydelig gjort, små
akvareller i musikk.
Og mer: Corellis julekonsert, naturligvis.
Og Rosenmüllers julehistorie, motetter av
Buxtehude og Schütz og jul på barokkorgel
(René Saorgin).
Alt på topp. Bortsett fra prisen – den
er gibortaktig lav.

Johann Sebastian Bachs
Juleoratorium slår aldri
feil. Denne gang under
René Jacobs ledelse.


Illustrasjon: Wikipedia
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Album Kor
FRYD
Kvinnekoret Cantus,
Dirigent Tove Ramlo-Ystad
Unni Boksasp (sang), Trygve Brøske
(piano, orgel, harmonium), Bendik
Lund Haanshus (gitarer), Magne
Vestrum (kontrabass)
Musikkmerket 2L 158 SABD (Hybrid
SACD pluss Pure Audio Blu-ray)
Glede, alvor, undring, skjønnhet
og en takk til vår jordiske mor og
gudsmoderen Maria.

Kort og hellig fryd
Y Jeg sitter her og kjenner på hva
fryd er – FRYD. Ei juleplate som
v irkelig har tatt meg de siste dagene,
den varsler glede, alvor, undring,
skjønnhet og en takk til både vår
jordiske mor og Gudsmor Maria,
altså julefryd! Unni Boksasp – folke
musiker av Guds nåde – har skre
vet ny tekst til Max Regers i seg selv
slitesterke Marias voggesang, her i litt
fornyet versjon – smittende fint. Den
havner godt i øret, voggende og en
tusiastisk dansende, slik den framfø
res med Boksasp selv som skyttel og
«solist» med tjukke l-er og på Nord
møre-mål. Jeg skal spise sokkene
mine om den ikke glir inn i julesang
heftene etter hvert, og «slitne» jule
kordirigenter får en liten perle i fan
get. Klangfulle og lydhøre arrange
menter av blant andre Trygve Brøsle,
får vi på kjøpet her. Astrid Krog
Hasle/Unni Boksasps No kime’ alle
klokkun’ går til hjertet, en bønn om at
julenatta må få være stille og god, det
er høytid. Ellers de kjære folketonene
og julesangene – har O jul med din
glede vært framført så gledelig før?
Og så er det tekstboka, ingen redsel
for gang på gang å understreke at alt
dette faktisk handler om Frelseren og
frelsens komme. FRYD!
Med Fryd utforsker kvinnekoret Cantus
julemusikalske tradisjonene; fra den
eldre, lite kjente folkemusikken knyttet til
julen, via noen av våre store norske jule
favoritter i arrangementer skrevet spesi
elt til Cantus, til helt ny samtidsmusikk. Y


Foto: Morten Lindberg/2L
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Album Kor /
Julemotetter/carols

Album Kor / Middelalder

Christmas
The Gesualdo Six
Hyperion CDA 68299/ Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 15 – Coventry Carol

Cor Europa.
Jul i middelalderens Praha,
Tiburtina Ensemble, leder: Barbora
Kabátková.
Ricercar RIC 410/ Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 3 – Kyrie.

Undrende liv, strøken renhet.

Flammer av noen juletoner.

Edel vin

Middelalderfryd

Y England kan jul. Det er uetterrettelig statistikk å påstå at sju av
ti europeiske juleplater er engelske, men det er ikke langt unna.
Carols synges, spilles og eksporteres, mer eller mindre fornyet,
hver jul. Jeg har ikke hørt The
Gesualdo Six før, det er klart min
feil. For de seks mennene med
helt forskjellig stemmekarakter,
går her opp i enhet og en strøken
renhet jeg knapt har hørt maken
til. Carols, ja, men ikke utbrodert
i altfor «fantasifulle» utgaver,
som lett punkterer enkelheten.
De nyskrevne sangene har en
«beskjeden» etterklang av renessanse, den store tiden for «horisontale» toner. Det spenner fra
Veni Emmanuel og Thomas Tallis
mirakuløse Videte miraculum,
via Hans Leo Hassler og VaughanWilliams til John Rutter, Jonathan
Harvey, Jeg synger julekvad og
Det hev ei rose sprunge. Egner seg
ikke til juleoppvasken, dette er
edle s aker. Sitt stille.

Y Praha er vakker, Europas
hjerte, er den blitt kalt. Byen har
lang hukommelse, gjenkjennelig gjennom århundrers tradisjoner. I middelalderen var den et
sentrum, blant annet for liturgisk
sang og musikalsk fantasi. På en
høyde over Moldau troner slottet
og St. Vitrus-katedralen, og der
fant man dokumenter og fragmenter av gammel musikk, som
gjorde at det sprell levende Tiburtina E
 nsemble (tre kvinnestemmer) har klart å rekonstruere en
messe for julen, slik den sannsynlig én gang har vært sunget i middelalderens Praha. Kanskje skal
vi tilbake til disse tonene for å
kjenne på adventstiden og julens
«renhet». En indre fryd henger i
kjølvannet av denne vidunderlige
utgivelsen. Tidløst, om noe slikt
finnes. Likevel midt i tiden.

U

Egner seg ikke til jule
oppvasken, dette er edle
saker. Sitt stille.

Olav Egil Aune om The Gesualdo Six
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Album Orgel

Album Renessanse

Album Julekonsert

Album Gudstjeneste

Carson Cooman
How Great Our Day, orgelmusikk
for jul.
Eric Simmons på Sonnenorgelet i
St. Peter og Paulus, Görlitz
Divine Art dda 25196/Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 10 – Carson
Cooman: O Sleep, Dear Holy Baby

A Spanish Nativity
stile antico
Harmonia mundi HMM 902312/
Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 4 – Alonso Lobo:
Missa Beata Dei genitrix Maria

Tidings of Comfort & Joy
Jul i St. Philip-katedralen i Atlanta,
Georgia
Katedralens kor og musikere
Gothic Records G 49323/ Naxos
Norway
Anbefalt /// Spor 2 – O Come, All Ye
Faithful

Christmas at St. Georges, Windsor
St. Georg-kapellets kor, Windsor
Castle, dir: James Vivian. Luke Bond
(orgel)
Hyperion CDA 68281/ Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 2 – William Byrd:
Vigilate)

Bakterieløst, smitter ikke.

Mest for dem som var der.

Bra spilt, men det er alt

Tynt og søtt
Y Carson Cooman – hvem?
En amerikansk komponist og
organist (37), som allerede har
flere hundre verker, inkludert
operaer, på samvittigheten.
100 komponister fra hele verden har komponert orgelverker for ham, 300 til sammen.
Han har fylt atskillige CD-er
med musikken sin, og mer
enn 2.000 spor er tilgjengelig
online. Puh. Nå står jeg i fare
for å blamere meg, kanskje er
det bare meg i denne verden
denne musikken har sust forbi.
I så fall, unnskyld. Men dette
er søtladent og tynt, hengivent
nok og fint spilt av Erik Simmons. Ingen overraskelser,
meditasjonene over julesanger
og koraler flyter selvfølgelig og
motstandsløst, spor etter spor
og jeg tenker: Kanskje musikk
til arbeidet? Kanskje. Eller i en
butikk ... forresten, nei.

Spansk jul
Y Eliteensemblet stile antico
vender ørene mot den spanske
musikkens gullalder, renessansen, der de store navnene
Tomás Luis de Victoria, Christóbal de Morales og Alfonso
Lobo lyser i vintermørket. Det
er ikke vanskelig å forestille seg
høytid og jul med deres toner
i kontrollert svev under katedralhimmelen. Det starter stor
artet, perfekt – stile anticos tolv
sangere er perfekte i alt de gjør.
Men perfeksjon kan drepe. Etter
hvert blir det aldri så lite kjedelig, lite variasjon, lite «motstand», samme dynamikk. Det
er klart, den spanske katedralkunsten og arkitekturen kan
være asketisk, de som har fulgt
guideboken og funnet fram til
kirkene vet det. Men det lever,
fasadene er «alvorlige» og forteller om at her handler det om
bønnens inderlighet. stile antico
synger flott, som alltid, men det
smitter ikke meg, det er besynderlig bakterieløst. Kanskje er
immunforsvaret mitt for sterkt?

Vakkert fra Windsor Castle.

Hilsen USA

Kongelig

Y Alt er stort i USA, som fordommene sier. Julen også.
Denne utgivelsen er et
eksempelpå at alle krefter
mobiliseres, «et glimt inn i
julefeiringen i St. Philip-katedralen», som det står i følge
boken. Et svært a
 pparat er i
sving i et rom med stor etter
klang, altså går det til dels
veldig sakte, lyden er massiv.
Kjente og mindre kjentejulesanger står på «glimtenes»
agenda, stort orgel og Jerikos
trompeterhører med. Jeg er
sikker på at det lyder overveldende og stemningsfullt i
kirken, «live», slik alle slike
hendelser gjør. Og at utgivelsen
er en god hukommelseskick for
dem som var der. Men overført til nøytralt marked er det
få kvaliteter, det er pompøst og
tungtflytende.Men – hva finner
vi ikke? En sang av den norske,
38 år gamle komponisten Kim
André Arnesen. Se det.

Y St. Georg-kapellet er Windsor Castles åndelige sentrum.
Millioner har fulgt to kongelige
bryllup der de siste årene, på
TV. I 1348 stiftet kong E
 dward
III en kristen kommunitet der,
som består av prester og lekfolk. Slik har det vært i 650
år, med et kort avbrudd på
1600-tallet. En av kommuniteten og korets vesentlige oppgave er å be for kongehuset,
musikk og sang er en viktig del
av dette «arbeidet». Her, altså,
et album som på alle vis tar
temperaturen i akkurat dette.
Skulle en sitte der og tro at renessansemusikk er flate og kjedelige greier, er det bare å slå
opp på korets flammende utgave av William Byrds Vigilate.
Og ellers alt fra tradisjonell
julesang, Adams Julesang og til
og med Arvo Pärt (Bogoroditse
Devo). Programmet er delt i tre
deler: Advent, jul og epifani.

... og i tillegg:
Y Gothic Voices med toner fra
middelalderens England: Nowell
synge we botheal and som (Linn
CKD 591/Naxos Norway). Kledelig,
nesten hverdagslig og nær klang fra
Englands kanskje fremste middel
alderensemble.

Y Noëls baroque à Versailles (Château de Versailles Spectacles
CVS 025 – utgivelse III i en serie med orgler fra gullalderen fransk
orgelkunst/ Naxos Norway) - slottet hadde sine komponister og
musikere, som var særdeles aktive i julen. Versailles har eget plate
selskap, som dokumenterer musikklivet fra de store Ludvig-enes
tid – her slottets barnekor, som synger jul inn i slottet, slik det
én gang låt. Alt ledet av organisten Gaétan Jarry, som spiller på
det historiske orgelet. Tidsutentisk musikk av blant andre Claude
Daquin (1694 – 1772) og Pierre Dandrieu (1681 – 1736).

Y Nuit de noël (Alpha 571/ Naxos Norway) – to
plater med livlig sang og enkeltsatser fra barokkens
orkestermusikk, sangene (franske) er direkte knyttet
til jul, musikken er mer tilfeldig (bortsett fra Corellis
udødelige julekonsert frisk utgave). Men snøvakker
nok i særdeles gode utførelser. Pop opp-juletre følger
med!
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helene
boksle
Album Kor

Now May We Singen
Choir of Westminster School, Ben
Bloor (orgel), dir: Timothy Garrard.
Signum Classics 595/ Naxos Norway.
Anbefalt /// Spor 4 – James
MacMillan: O radiant dawn

Advent Carols
The Choir of King’s College, London,
dir: Joseph Fort
Delphian DCD 34226/ Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 18 – O Come, O
Come, Emmanuel

Fra øverste hylle, nytt og
gammelt.

Konsert blir gudstjeneste.

Gull for dem som leter

Advent i London

Y Carols har farger av en engelsk
folkedrakt. De er et vennlig julens
alibi for å få fortelle at nostalgi, det
hører livets viktigste sider til. Carols
gir julestemning, alltid. Mange norske
juletre blir pyntet med engelske
katedralkor og carols på høyttalerne.
Vi kjenner dem, kan dem etter hvert,
slik vi også kjenner våre egne folke
toner. Helst uten staffasje og alt for
mye nytenking. Men er det sånn?
Albumet Now May We Singen gir oss
anledning til å kjenne på nye inngan
ger til julen. Ikke minst er den en gave
til «julekordirigenter», som sliter med
å finne nytt repertoar. En fabelaktig
utgivelse med et Englands fineste kor,
henter fram «vår tids» juletoner, noen
kjente (John Taveners Ex Maria Virgine, John Rutters The King of Bliss og
James MacMillans O Radiant Dawn),
men mest uprøvd, avhengig av hvor
dreven en er. Koret skilter med gode
forgjengere, Henry Purcell, Sir Adrian
Boult og Andrew Lloyd Webber var
elever der. Men fremfor alt, dette er
lyttemusikk for den som vil oppdage
hvor julen finner sine nye toner.

Y Hver advent holder koret
ved King’s College i London
adventgudstjenester (i fler
tall) – et samlingspunkt for
londonerei førjulskavet. Albu
met tar oss med dit, program
met fyller en tilbedelsestime
– sanger, nye og gamle, William Byrd og Palestrina, til slutt
«hviskes» det hele vakkertut
i Hildegard av Bingens O frondens virga. Sangene innledes
med antifoner, det gjør det til
langt mer enn en konsert. San
gene preges av profeten Esaias
«forventning», det vil si – for
nemmelsen av at store ting
kommer til å skje. Koret er av
det imponerende slaget, selv i
engelsk tradisjon – her er dyp,
dynamikk og stor hengivelse.
Slik blir en konsert til gudstje
neste.

Foto: Nina Hurum

Album Kor

«En av landets
vakreste sangstjerner»

«Nesten overjordisk»
Trønderavisa

Drammens Tidende

«Helt magisk»
Sarpsborg Arbeiderblad

Y 100 Christmas Classics (Capriccio
C 7331/Naxos Norway) – 100 tre/fire-
minuttere «klipt» ut av den rikholdige katalogen til gamle Øst-Tysklands mest kjente
selskap. Leipzig/Dresden-orkestrene er
med, Kreutzchor og Thomanerne i Leipzig,
verdenskjenninger. Svært variert kvalitet. Og
det skal sannelig kondisjon til.

«En gyllen
halvannen time»

«En fortryllende
førjulspakke»

Fædrelandsvennen

Telemarksavisa

29. 11
30. 11
01. 12
02. 12
03. 12
04. 12
05. 12
06. 12
07. 12
08. 12
09. 12
10. 12

Y Festival of Carols (Naxos
8.579065/ Naxos Norway) – jul med
verdenssopranen Sylvia McNair og
Indianapolis kor og kammerorkester.
Amerikansk så det duger – sukkersøte arrangementer og pompøse
utgaver av kjent og ukjent.

NES KIRKE
HAMAR KULTURHUS
LILLEHAMMER KIRKE
SKATVAL KIRKE
STEINKJÆR KIRKE
SNÅSA KIRKE
OLAVSHALLEN, TRONDHEIM
KIRKELANDET KIRKE, KR.SUND
VOLL KYRKJE, MÅNDALEN
ÅLESUND KIRKE
GRIEGHALLEN
VOSS KYRKJE

11. 12
13. 12
14. 12
15. 12
16. 12
17. 12
18. 12
19. 12
20. 12
21. 12
22. 12

OSEANA KULTURSENTER, OS
VÅR FRELSERS KIRKE, H.SUND
STAVANGER KONSERTHUS
KILDEN KONSERTHUS, KR.SAND
BUEN KULTURHUS, MANDAL
LILLESTRØM KULTURSENTER
FROGNER KIRKE
FROGNER KIRKE, EKSTRAKONSERT
FREDRIKSTAD
ASKER KIRKE
BRAGERNES KIRKE, DRAMMEN
OSLO KONSERTHUS
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Fasit /// Sport / 1. Sovjetunionen. De slo Jugoslavia 2-1 etter ekstraomganger i EM i Frankrike, 1960. 2. Grete Waitz. Hun vant åpningsøvelsen i det første verdensmester
skapet i friidrett, i Helsingfors, 1983. 3. St. Moritz (Sveits, 1928 og 1948), Lake Placid (USA, 1932 og 1980) og Innsbruck (Østerrike, 1964 og 1976). 4. Fire. Egil Danielsen (1956),
Trine Hattestad (2000) og Andreas Thorkildsen (2004 og 2008). 5. Italia. Advent / 6. Matteus og Lukas. 7. I bryllupet i Kana, som ligger i Galilea (Joh 2,1–11) 8. Salome,
Herodes' datter. 9. Sicilia. Lucia fra Siracusa ble født i 283 og døde 13. desember, år 304. Litteratur / 10. Bjørn Rønningen, som også komponerte musikken. 11. Aksel
Sandemose, i romanen En flyktning krysser sine spor (1933). 12. Verona, i Italia. 13. Hedda Gabler (1890). 14. Johan Falkberget (1920). Boka ble siden dramatisert i 1929, og
filmatisert i 1938 og 1974. 15. Barbra Ring. Novellen ble først trykket i Fnugg (1909). Musikk / 16. Johann Sebastian Bach. Weinachtsoratorium (BWV 248) ble komponert
i 1734. 17. Franz Schubert. Musikken ble urframført 20. desember, 1823. 18. Harald Sæverud. Klaverstykket finnes i hans Syv lette stykker for klaver (1939). 19. Sting (født
1951). 20. Carousel, med premiere på Broadway 19. april, 1945. Litt av hvert / 21. Christian Lous Lange. Han fikk prisen sammen med svensken Hjalmar Branting i 1922, for
sitt internasjonale fredsbevarende arbeid før, under og etter 1. verdenskrig. 22. Slottsplassen 1. Fram til 2012 var adressen Henrik Ibsens gate 1. 23. Nederland. Wilhelmina
(1890–1948), Juliana (til 1980) og Beatrix (til 2013). 24. Oscar II. 25. Irland. De har vunnet konkurransen syv ganger. Sverige er på andreplass med seks seire.
Jan Fredrik Olsson, kjent som Jaffen, husker alt, alt om alt – også det som ikke trengs å huskes. Som uslåelig
korrekturleser i avisen gjennom 40 år, har han reddet journalister fra spott, spe og latterliggjøring.
Foto: Erlend Berge

Spydkast har vært en norsk
paradegren. Men hvor mange
OL-gull har det blitt?

Jaffens 									 advents



Foto: Aage Storløkken/Aktuell/
NTB scanpix

Rolv Wesenlund i hoved
rollen som Bør Børson jr. på
Det Norske Teatret i 1972. Men
hvem skrev romanen?


Sport

Advent

1. Hvilket land ble den første
europamesteren i fotball?
2. Hvem ble første verdensmester
i friidrett?
3. Hvilke tre byer har arrangert
vinter-OL to ganger?
4. Hvor mange OL-gull har Norge
vunnet i spydkast?
5. Hvem vant herrenes skistafett i
OL på Lillehammer i 1994?

6. I hvilke evangelier er Jesu fødsel
nevnt?
7. Hvor gjorde Jesus sitt første
under?
8. Hvem danset ifølge historien for
Herodes da Johannes døperen ble
henrettet?
9. På hvilken øy bodde Santa
Lucia?
10. Hvem skrev Jul i Skomakergata?

Foto: NRK/NTB scanpix/arkiv

Skuespiller Henki Kolstad som skomaker Andersen i Jul i Skomakergata. Men
hvem skrev NRKs TV-serie?

11. Hvilken foratter er kjent for
Janteloven?
12. Hvor bodde Romeo og Julie?
13. I hvilket Ibsen-drama møter vi
Ejlert Løvborg?
14. Hvem skrev romanen Bør
Børson Jr.?
15. Hvem skrev novellen «Ittno'
knussel»?

Litteratur
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Advent 47
Hvem var svensk konge da
Norge og Sverigetakket farvel
med hverandre i 1905?



Foto: Rui Vieira/AP Photo/NTB scanpix/arkiv

Musikk
16. Hvem har skrevet det mest
spilte juleoratoriet?
17. Hvem har skrevet musikken til Helmina von Chézys
teaterstykke Rosamunde?
18. Hvem har komponert Rondo
amaroso?
19. Hvilken artist har fødenavnet
Gordon Matthew Thomas
Sumner?
20. Richard Rodgers skrev
Liverpool-hymnen «You'll Never
Walk Alone». Men til hvilken
musikal?

Liverpool-fansen synger «You’ll Never Walk Alone»på hjemmebanen Anfield Stadium foran Champions League-semifinalen i
2018. Men fra hvilken musikal stammer sangen fra?

Litt av hvert
21. To nordmenn har fått Nobels
fredspris. Fridtjof Nansen er den
ene, men hvem er den andre?
22. Hva er adressen til det
kongelige slott?
23. Hvilket europeisk monarki
var uten konger gjennom hele
1900-tallet?
24. Hvem var svensk konge da
Norge forlot unionen i 1905?
25. Hvilket land har flest seire i
Eurovision Song Contest (Melodi
Grand Prix)?

s quiz
Illustrasjon: Liv Andrea Mosdøl

ADVENTSSTUND
• F O RT E L L I N G E R O M D E T J U L E N H A N D L E R O M •

Hellig jul kjøpes i butikk og bokhandel for 169,90
Lars Mytting | Sissel Gran | Laura Djupvik | Eli Hovdenak | Jostein Ørum | Ingvild Bryn | Notto R. Thelle | Birte Nordahl
| Evelyn Pecori | Ane Bamle Tjellaug | Torstein Tollefsen | Nils-Petter Enstad | Håkon Ohlgren | Olav Egil Aune | Albert
Schweitzer | Charles Dickens | P. C. Asbjørnsen med flere.
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