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Jeg kan kjenne
U
meg igjen i
Peter og opplevelsen
av å være utilstrekkelig.

Maria Saxegaard,
programutvikler

Jeg håper jeg
U
hadde båret
korset for ham.
Kjell Ingolf Ropstad (KrF),
barne- og familieminister

U

Ubegripelig
at Jesus ble
korsfestet.

Ingeborg Senneset, journalist

Y SIDE 18–22

Y SI DE 8–9

I år feirer sokneprest Solfrid Leinebø Seljås påske foran tomme kirkebenker,
mens menigheten sitter hjemme foran skjermene sine.– Nå må vi faktisk
forholde oss til en helt ny og uvant ramme for påsken, sier hun.

U

I koronapandemiens tid er
påskemorgens budskap
at ødeleggelse og død
ikke får siste ordet. Gud
er fortsatt trofast og
barmhjertig.

Atle Sommerfeldt, fungerende preses
Y VERDIDEBATT, SIDE 36–37

Den st re
påskequizen
Y SIDE 30–31

Det store
påskekryssordet
Y SIDE 28–29
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PARTIPOLITISK FRI OG UAVHENGIG
KRISTEN DAGSAVIS
GRUNNLAGT 1945

Ordet som foran

Påskens håp
I MORGEN er det skjærtorsdag, og vi går inn i dagene med påskedrama. Hver av dagene i påska har
sine egne dramatiske historier, som de fleste av oss
kjenner godt. Likevel oppleves årets påske annerledes
for de aller fleste av oss. Vi lever midt i et samtidsdrama, i pandemiens og koronaens tid.
MANGE MENNESKER er redde, andre er motløse.
Noen opplever sykdom og død i nær familie. Akkurat nå er det derfor viktig å minne hverandre om det
sterke håpet som ligger i nettopp påskens budskap.
BISKOP OG preses i Den norske kirke Atle Sommerfeldt skriver godt om dette håpet akkurat i dag. Slik
lyder et par setninger i hans tekst: «Det er ikke alltid
like lett å se den oppstandne. Men med oppstandelsens blikk gjenfinner vi Den oppstandnes livskraft
i sårede og lidende. Vi ser hvordan Jesus holder på.
Han kjemper sammen med dem som rammes og
ødelegges. Ser vi nøyere etter, kan vi også se glimt
av den oppstandenes seier når den forslåtte reiser
seg, den syke får hvile i nådens favn og den oversette
blir en del av nye fellesskap». Dette budskapet treffer
mange av oss ekstra
sterkt denne påsken.
EllingsAKKURAT NÅ trenger mange av oss
håpet mer enn ellers. Håpet gjør at vi
kan skimte det som
er selve kjernen i det
kristne påskebudskapet.

U
ens kjente
dåpssalme ble

skrevet etter at han
mistet sitt barn.
Den minner oss om
at håpet finnes et
sted midt i sorgen
og fortvilelsen.

VED INNGANGEN
til påskehøytiden
fikk vi det triste budskapet om at salmedikter Svein
Ellingsen døde, 90 år gammel. Hans poesi tar ofte
utgangspunkt i den menneskelige erfaring. Hans
kjente dåpssalme «Fylt av glede over livets under»
ble skrevet etter at han mistet sitt barn for mange år
siden. Nettopp derfor er salmen så sterk og minner
oss om håpet og gleden. Og at håpet også finnes et
sted midt i sorgen og fortvilelsen.
VI VIL avslutte med et av versene i Ellingsens berømte dåpssalme, som i grunnen oppsummerer det
aller sterkeste ved påskebudskapet:

Fylt av undring er vi i din nærhet!
Du som bærer verdensrommets dybder
Venter på de små og tar imot oss
Venter på de små og tar imot oss.
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Maria Magdalena hadde hørt det ordet
mange ganger. Sagt med forakt, avsky,
bebreidelse og begjær. Nå kom det fra
han som var død, men lever.
KOMMENTAR
ALF GJØSUND
Religionsredaktør

E

t menneske som var
besatt av sju onde ånder
må ha hatt det vondt.
Maria fra Magdala
hadde dette problemet, ifølge
flere av evangeliene. Hva det
innebar, hvilken somatisk eller
psykiatrisk diagnose hun ville
fått i dag, er umulig å vite. Det
er ikke så viktig. Poenget er: Folk
holder seg unna en som er besatt
av sju onde ånder.
Det er vanskelig å ha et godt liv
når folk holder seg unna. Mange av oss – særlig de som bor
alene – har fått smake noe av
det de siste månedene. Jeg kjenner mennesker i risikogruppen
som begynner å bli fortvilet. De
sier: Ikke bry dere om korona.
Jeg vil heller bli syk – med den
risikoen det innebærer – enn å
være alene fram til sommeren,
kanskje helt til jul.

Uten sosial støtte. For Maria
Magdalena var dette permanent.
Det var livet hennes. Med dagens
definisjoner ville hun blitt plassert i en gruppe med en svært
høy risiko for psykisk stress –
med svekket selvtillit, følelse
av maktesløshet og kanskje depresjon, angst eller annen psykisk sykdom som resultat. Den
samme gruppen har sannsynligvis dårligere fysisk helse enn andre, blant annet fordi ensomme
mennesker sjeldnere ser vitsen
med å leve sunt.
Ifølge en tidlig kristen tradisjon var hun prostituert. Om det
stemmer eller ikke, er i denne
sammenhengen helt uinteressant. Hun var et menneske, og
dermed kronen på Guds skaperverk. Skapt til å være seg selv
fullt og helt, sammen med de
andre, sammen med Gud. Som
alle mennesker.
Går det an å sette seg inn i
Maria Magdalenas tanker? De
kan ta underlige retninger når

man er ensom, når smerten er
uutholdelig. Sjelens forsvarsmekanismer løper løpsk når det ikke
finnes utveier eller løsninger.
Desperasjonen forsterker problemet. Kanskje var det ikke så
rart de kalte det sju onde ånder
– daimonia på gresk.
For godt til å vare? Jesus
drev ut demonene. Hvordan
det skjedde, sier Bibelen ingen
ting om. Men den forteller mye
om hvordan Jesus møtte mennesker. Særlig om hvordan han
møtte ensomme og utstøtte. Som
en venn. En som møtte blikket
deres. Kanskje følte de intuitivt
at det var Guds blikk de møtte.
Kanskje var det derfor de ville
være nær ham.
Langfredag tok det brått slutt.
Systemet vant over Jesus også.
Det går gjerne slik. Et dårlig
system kan drepe mye godt. Små
mennesker fylt av frykt og misunnelse kan ha en bemerkelsesverdig evne til å bruke systemet
for å knekke det som truer. Feige
ledere på toppen kan tjene på å
la det skje – og vaske hendene
etterpå. Mange gode initiativ er
blitt knust før det fikk for stor
betydning.
Var det det, Maria Magdalena
tenkte på, da hun sto på avstand
og så det ondes seier over det
gode? Så var det for godt til å
vare, dette også?
En annen enn Maria ville kanskje brutt sammen. Hun lot seg
ikke knekke så fort. Kanskje
stålsatte hun seg. Sa til seg selv
at «meg skal de ikke få knuse».
Mange har gjort det. Menneskets psyke kan være sterk når
den mobiliserer. Men det holder
ikke alltid i det lange løp. Motgang tærer på kreftene. Når livet
blir vanskelig er det vanskelig å
leve på ren trass.
«Mennesket vokser i livets
strid,» heter det velberget blant
folk som har striden bak seg. Ska’
lure på dét … skriver Hans Børli.
Tredagersnatten. I tre dager
var det bekmørkt for Maria. Det

U
Ingen av dem
som treffer Jesus
unngår å bli
personlig berørt.
Den enkelte må ta
stilling til ham. Den
enkelte må svare
på kallet hans.
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andret alt
Illustrasjon: Lene Ask

er kanskje ikke så mye. Mange
har opplevd lengre netter. Hvis
hun la til årene da hun hadde demoner på innsiden, ble det mer.
Hvis hun la til hele framtiden,
ble det alt.
Det var fortsatt mørkt da Maria
gikk til Jesu grav tidlig om morgenen etter sabbaten. Forfatteren
av Johannesevangeliet presiserer
akkurat det. Påskemorgen var
ennå ikke oppfunnet. Det ville
vært en helt vanlig «mandag» i
rekken, hvis det ikke hadde vært
så uendelig mørkt.
Og Maria gråt. Ikke en slik
gråt som Tarjei Vesaas antyder
i Isslottet, når breen smelter, og
alt den har skjult sprenger seg
fram. Den gråten kan helbrede.
Dette var det motsatte. Kanskje

de siste tårene før det frøs til.
Da møter hun Jesus igjen. Det
vil si: Gjør hun egentlig det?
Hva betyr det å «møte Jesus»?
Uttrykket er blitt selve klisjéen
for å bli «frelst». For mange en
irriterende, innpåsliten klisjé,
gjerne etterfulgt av nye irriterende klisjéer. Maria kjenner
ham ikke igjen. Han snakker til
henne, men ordene treffer ikke.
Mange mennesker har senere
opplevd noe lignende i møte med
kristendommen. De hører, men
budskapet betyr ikke noe.
Nytt innhold.Ett eneste ord
skaper vendepunktet i påskefortellingen til evangelisten
Johannes. Ett ord fra Jesu munn
er det som skal til for at mørket

blir til lys. Ett ord skaper gjennombruddet, forløsningen, frelsen, det som alle disse uttrykkene er ment å dekke.
Og det ordet er kanskje det
Maria har hørt flest ganger i
livet sitt. Det er blitt sagt med
forakt, med avsky, med bebreidelse, med begjær, og kanskje
også med kjærlighet. Men det
har aldri betydd det det betyr når
Jesus sier det – når det kommer
fra han som var død, men er blitt
levende. Fra han som vant over
mørket og beseiret det onde.
Det ordet er «Maria».
Han sier navnet hennes. Da
kjenner hun ham.
Helt personlig. Uttrykket
«personlig kristen» er omdisku-

tert. Det finnes gode grunner til
det, jeg liker det ikke selv heller.
Det er trist at vi har dette behovet
for å gradere kristne, distansere
oss fra dem som ikke er like gode
som oss.
Like fullt: Kristendom er personlig. Den kan ikke være noe
annet enn personlig. For kristendommens dypeste budskap
er at Guds eneste sønn, han som
gjorde død til liv, henvender seg
til meg. Ber meg om å følge ham.
Du ser det når du leser Bibelen.
Ingen av dem som treffer Jesus
unngår å bli personlig berørt.
Den enkelte må ta stilling til ham.
Den enkelte må svare på kallet
hans. Du ser det samme gjennom kirkehistorien. Troen var
et kollektivt fenomen, heter det.

Like fullt: Hver eneste kilde som
forteller om tro gjennom disse
to tusen årene, forteller om personlig tro.
Det var Maria som fikk oppdraget å fortelle de andre disiplene
om Jesu oppstandelse. Etter det
hører vi ikke mer om henne i
Bibelen. Alt tyder på at troen
holdt gjennom livet. Hun ble en
av kirkens fremste helgener og
har trøstet og inspirert millioner
av kristne.
Livet hennes var helt sikkert
fylt av krevende hverdager. Kanskje stakk demonene hodene
fram igjen. Kanskje gråt hun
igjen.
Men én ting hadde likevel
endret alt: Jesus var stått opp.
Og han kjente henne.
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Avisen i
påsken
Kjære leser. I år får du
nye utgaver av Vårt
Land i påsken.
BREV TIL LESERNE
BJØRN KRISTOFFER
BORE
bjorn.kristoffer.
bore@vl.no

P

åsken er den viktigste høytiden i kirkekalenderen. Det er en
kjær tid for ro, refleksjon og avkobling. I år blir påsken annerledes. For mange vil
den dessverre blir svært lik
det uvanlige og isolerte livet vi
lever nå. Kirker, forsamlingshus og hytter er stengt.
Normalt er det nesten ingen
på jobb i Vårt Land i påsken.
Det gis heller ikke ut avis. I
år endrer vi dette. Vi bemanner opp for å kunne gi våre
mange lesere på nett et godt
nyhetstilbud. Koronakrisen er
dramatisk, og usikkerheten
er stor.
Vi vil også gi ut aviser skjærtorsdag og påskeaften. Der vil
du sammen med ferske nyheter og kommentarer finne inspirerende lesning for påsken.
Skjærtorsdag trykker vi på
nytt vår populære påskeavis,
der de dramatiske begivenhetene rundt Jesu arrestasjon
og henrettelse rapporteres i
samtid, men i et avisspråk. Vi
har ingen mulighet til å distribuere papiraviser i påsken.
Derfor er disse to avisene bare
tilgjengelig som e-avis. De er
tilgjengelig for alle som abonnerer på Vårt Land, og alle vil
få tilsendt SMS eller epost om
hvordan kan sikre deg tilgang.
Mange kjenner Vårt Land
først og fremst som en papiravis. Samtidig vokser andelen
digitale abonnenter raskt. Under koronakrisen har vi styrket vårt digitale tilbud betraktelig. Vi har en salmedugnad
som samler titusener av seere
på Facebook, Alf Gjøsund har
eget talkshow på vl.no, og i
samarbeid med Kristent Arbeid Bland Blinde gir vi nå ut
en egen lydavis.
Burde ikke en kristen avis
ta fri i påsken? Vår journalistikk tar utgangspunkt i kristne
verdier. Vårt Lands vinkling
på koronakrisen fra hele veien vært å trekke fram hvordan den rammer svake grupper, som vanskeligstilte barn,
flyktninger, og funksjonshemmede. Dette er et viktig arbeid
vi ikke kan ta fra fri fra. Derfor
gjør vi en ekstra innsats denne
høytiden.
God påske. Og følg med på
vl.no.

Krisesentre frykter
eksplosiv pågang
VOLD: Vold mot kvinner i hjemmet øker, varsler FN. I Norge frykter krise-

sentre at pågangen eksploderer når samfunnet åpner etter koronakrisa.
TORGEIR HOLLJEN THON
torgeir.thon@vl.no

FNs generalsekretær António
Guterres oppfordrer verdens
land om å inkludere beskyttelse
av kvinner som del av deres tiltak
mot koronapandemien.
Guterres ba i slutten av mars
om en umiddelbar våpenhvile
i alle verdens konflikter for å
bekjempe koronaviruset. Nå ber
han om en slutt på all voldsbruk.
– Voldsbruken skjer ikke
bare på slagmarken. For mange
kvinner finnes den største trussel der de burde være trygge – i
deres egne hjem, sier Guterres i
en video.
– Vi vet at restriksjoner og
karantene er nødvendig for å
bekjempe covid-19, men det
kan stenge kvinner inne med
en voldelig partner, sier generalsekretæren.
Han oppfordrer derfor alle
lands regjeringer til å innlemme
forebyggende tiltak som en del
av planenene for å bekjempe
koronapandemien.
Liten pågang. I Norge er det
foreløpig liten pågang hos hjelpetelefonene.
– De fleste krisesentre rundt
om i landet melder at det er litt
stille, og forventer at trykket
kommer når samfunnet åpner
igjen, sier Idun Moe Hammersmark, som er daglig leder i Krisesentersekretariatet.
Men hun sier at det også er
noen steder som har opplevd økt
pågang enn det som er vanlig på
denne tiden av året.
I helgen meldte Oppland
arbeiderblad at krisesenteret
på Gjøvik er fullt.
Det er likevel gr unn til
bekymring over at det er så få
som tar kontakt.
– Når samfunnet er så lukket
som nå, er det vanskelig å finne
smutthull i hverdagen for å ringe,
sier Sara Bondø, som er prosjektleder for Vold- og overgrepslinjen 116 006.

BEREDT: Mange krisesentre rundt om i landet venter at mange voldsofre skal ta kontakt når samfunnet åpnes
Foto: Krisesentersekretariatet
igjen, sier Idun Moe Hammersmark, daglig leder i Krisesentersekretariatet.
VÅRT LAND

– Mange voldsutsatte har det
veldig ille nå
VOLD: Koronakrisen gjør overgrepsutsatte ekstra sårbare. Nå etterlyser krisesentrene og likestillingsombudet bedre sikkerhet for de som opplever familievold.
SARA J. HØGESTØL
sara.hogestol@vl.no

– Det er avgjørende at krisesentrene har botilbud til voldsutsatte som har symptomer på koronasmitte, sier likestillings- og
diskrimineringsombud Hanne
Bjurstrøm.
Bjurstrøm er bekymret for at
mennesker som er utsatt for vold
i hjemmet, ikke skal få den hjelpen og beskyttelsen de trenger
under den pågående koronaepidemien. Smittefaren gjør at
de som oppsøker krisesentrene
med korona eller symptomer på
korona ikke kan tas direkte inn
på sentrene, selv om behovet kan
være akutt.
Økt risiko. Idun Moe Hammersmark er daglig leder for Krisesentersekretariatet. Hun forteller at krisesentrene så langt
har klart å opprettholde et botilbud for dem med akutt fare for
liv og helse.
– De som har symptomer på
korona, blir i dag isolert på sikre
og trygge steder, slik at vi kan
hindre smitte. Men for en som har
vært utsatt for vold og overgrep
kan det være ekstra belastende
å måtte leve adskilt fra andre i
påvente av svar på smitteprøve.
De fleste krisesentrene har ellers innført begrensninger på fysisk oppmøte ved dagtilbudene.
Alle som ikke er avhengig av et
beskyttet botilbud, får oppfølging over telefon. Når også arbeidsplasser og skoler er stengt,
kan situasjonen for sårbare familier ble ekstra utfordrende,
understreker Hammersmark.
– Det har vært litt stille rundt
om på krisesentrene, også på
volds- og overgrepslinjen og nasjonal hjelpetelefon for menneskehandel. Vi tror foreløpig dette
skyldes at mange nå er hjemme
med voldsutøver hele døgnet.
Vi ser også at strengere smitteverntiltak gjør det vanskeligere
å identifisere ofre for menneskehandel.

VOLD I NÆRE
RELASJONER
Y 3 av 10 kommuner har
oversikt over hvor mange
som blir utsatt for vold i
nære relasjoner eller voldtekt i sin kommune.
Y Halvparten av kommunene har en gjeldende handlingsplan mot vold i nære
relasjoner
Y I 1 av 5 kommuner informerer om hjelpetilbudet til
voldsutsatte på andre språk
enn norsk.

sjon. Dette betyr at ansatte kan
få tilbud om skole- og barnehageplass for sine barn, og dermed
ha mulighet for å jobbe tilnærmet
normalt. Det vil hjelpe på situasjonen, mener Hammersmark.
– Mange har jobbet på for at
vi skulle få det.
Hammersmark ønsker også
bedre tilgang på koronatester
for krisesentrene, uavhengig av
hvilken kommune senteret tilhører. Testing er viktig for å raskere
kunne identifisere smitte.

– For store variasjoner. Bjurstrøm understreker at den kritiske situasjonen vil vare ved, også
når myndighetene begynner å
lette på koronarestriksjonene.
Hun er bekymret for at krisesentertilbudet varierer så mye
fra kommune til kommunene.
Mange av sentrene har allerede
sprengt kapasitet, ifølge henne.
haster med å prioritere voldsut– Hvert år usettes 150.000
satte. De har derfor sendt et brev mennesker for vold i nære retil justis- og beredskapsminister lasjoner i Norge. De fleste er
Monica Mæland. I brevet ber de kvinner, og minoritetskvinner
om at regjeringen må:
er overrepresentert.
Y Sikre at krisesentertilbudet
Likestillingsombudet viser til
opprettholdes med
undersøkelsen «Taushet
tilgang på midler som
tar liv» gjort i fjor. Den
muliggjør dette.
viser at bare halvparY Gi overgrepsutsatte
ten av kommunene har
voldsalarm ved konhandlingsplaner mot
takt med politiet.
vold i nære relasjoner.
Y Øke politiets beredSlike handlingsplaner
bør lovfestes, mener
skap betraktelig for å
styrke sikkerBjurstrøm.
heten til over- MÅ VÆRE HJEMME: – Det har vært
– For å virlitt
stille
rundt
om
på
krisesentregrepsutsatte.
kelig få bukt
– Vi må reg- ne. Vi tror foreløpig dette skyldes
med vold i
ne med at man- at mange nå er hjemme med volds- nære relautøver
hele
døgnet,
sier
Idun
Moe
ge kvinner, men
sjoner, trengs
Hammersmark i Krisesentersekreogså menn, har
det en sterketariatet.
det veldig ille nå.
re koordinert
Alt det som ikke
innsats melfungerer på hjemmebane, risi- lom krisesentre, politi og andre
kerer å bli forsterket, sier Bjur- hjelpetiltak.
strøm.
Vårt Land ba fredag formiddag om svar fra Justis- og beredSamfunnskritisk. Beman- skapsdepartementet på tiltakene
ningssituasjonen på landets 45 som etterlyses fra Krisesenterkrisesentrene varierer akku- sekretariatet og likestillingsrat nå, forteller Hammersmark. ombudet. Departementet har
Noen melder om lavere beman- ikke rukket å svare, og viser til
ning som følge av koronautbrud- at spørsmålene må koordineres
det.
med både helse- og barne- og
Onsdag fikk krisesentrene sta- familiedepartementet samt potus som samfunnskritisk funk- litidirektoratet.
Y Kilde: Undersøkelsen
«Taushet tar liv» fra Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (2019)

Y Vårt Land 30.03.2020

Krisesentrene og likestillingsombudet etterlyser bedre sikkerhet
for de som opplever familievold.
Brev til Mæland. Hammersmark og Bjurstrøm mener det nå

Ikke chat. – Hadde det ikke
hjulpet om dere for eksempel
også hadde en chat-tjeneste?
– Jo, det hadde det. Men siden
Vold- og overgrepslinjen er et
pilotprosjekt er ikke dette på
plass ennå. Slik som situasjonen i samfunnet er nå er dette
definitivt noe vi bør vurdere få
på plass fremover.
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Bondø mener et godt alternativ
er dinutvei.no, der man kan stille
spørsmål skriftlig.
– Men jeg må minne om at det
kan ta litt tid før man får svar siden det står opplyst på nettsiden
at de svarer deg så raskt de kan,

innen sju dager. Det kan ta noe
lengre tid i ferier.

veres i Europa for å nå flere med
bistand.

Politiet . H a m mer s m a rk
understreker at krisesentrene og
hjelpetelefonene, vold- og overgrepslinjen og nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel, er
åpne døgnet rundt.
– Krisesentrene gjør alt de kan
for å gi et tilbud, men å oppsøke
familier hjemme er det Politiet
som må ta seg av.
Krisesentersekretariatet og
likestillings- og diskrimineringsombudet sendte for noen uker siden et brev til justisminister Monica Mæland der de ba om at Politiet økte beredskapen betraktelig for å styrke sikkerheten til
vold- og overgrepsutsatte.
– Svaret vi har fått er at de
deler vår bekymring, og at
politiet nå prioriterer dette. Vi
ser også at innsatsen for voldog overgrepsutsatte nå intensi-

Øker i flere land. Noen land
har sett en dobling av antallet
kvinner som ringer hjelpetelefon
sier Guterres.
Henvendelsene fra voldsutsatte kvinner i Storbritannia
har gått opp 25 prosent siden de
strenge tiltakene for å begrense
smittespredningen ble iverksatt, melder BBC. Hjelpetelefonens nettsider skal også ha fått
en 150 prosent økning i trafikk.
Også i USA har det vært en
økning i antallet henvendelser
mange steder. I flere store byer
har over 20 prosent flere enn
vanlig ringt politiet for å varsle
om voldelige partnere, melder
CNN.
I Brasil skal et statsdrevet
krisesenter ha opplevd en økning
på 40-50 prosent, ifølge The
Guardian.
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Jesidigutten Erdis (6) ble solgt som barnesoldat til en IS-terrorist. Hos ham skulle
barndommen gå tapt for alltid.

Gutten Erdis (6) ble skilt fra moren sin og solgt til
en IS-terrorist, Abo Saad. Hos ham skulle barndommen gå tapt for alltid: Her var ekstrem vold
normalt. Her ble barnesoldater som Erdis tvunget
til å utføre tortur og vold. Her ble de vitne til bestialske drap og voldtekter. Her ble Erdis hjernevasket med ultraradikal islam og drillet i våpenbruk.
Her fikk han følelseslivet ødelagt.
I løpet av ett og et halvt år ble Erdis frarøvet alt et
barn trenger av varme og trygghet. Under trusler,
vold og manipulasjon ble han påtvunget en religion,
et språk, verdier og handlinger som ikke var hans
egne. Tidligere barnesoldater som Erdis er ofre –
som har blitt tvunget til å være overgripere. De sliter
nå med store søvnproblemer, hjertebank, «flashbacks», mareritt, angst og har store lærevansker.

Når du gir en gave, vil du motta informasjon fra
Stefanusalliansen. Les mer her:
stefanus.no/gi-gave/personvern/
Din gave går til prosjektet New Story på Hope
Center, overskytende inntekter går til arbeidet for
trosfrihet i Midtøsten.

DE TRENGER EN NY
HISTORIE Å FORTELLE.

VIL DU HJELPE?
Vi trenger din hjelp til å finansiere et nytt program på Hope Center
i Irak – slik at disse guttene kan nås! Programmet er velprøvd og
enkelt: Å undervise, hjelpe og trene opp mødrene, slik at de igjen kan
hjelpe guttene hjemme i trygge rammer.
De tidligere barnesoldatene vokser opp fort. Vi har et lite mulighetsvindu der vi ennå kan hjelpe disse guttene til en framtid med
trygghet og fred.
VIL DU GI EN GUTT SOM ERDIS EN NY HISTORIE Å FORTELLE?

SEND SMS FRIHET TIL 2377 (300,-)
VIPPS 19013 MERK: [DITT MOBILNR + FRIHET]
GAVEKONTO: 3000 16 60000

STEFANUS.NO/ERDIS

2014. Folkemord. Jesidiene. Sviktet av hele verden.
Erdis var en av 1826 innbyggere i landsbyen Kocho
i Irak. I dag er Kocho redusert til tretten massegraver og et par hundre dypt traumatiserte mennesker, hovedsakelig kvinner og barn. De hadde ikke
store verdier, makt eller landområder. Jesidiene
ble målskive for denne ondskapen fordi de hadde
en annen tro.

BARNESOLDATER
SOM ERDIS
KAN IKKE
GLEMME.
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«Argumentet om at de røde dagene er «hellige» for Kjell Ingolf
Ropstad, bør flere spare seg. Det framstår både lettvint og urimelig.»
Y VÅRT LAND PÅ LEDERPLASS, SIDE 2

TIRSDAG
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uke 15 / nr. 83 / 76. årgang
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«OG DET TE BER JEG OM, AT DER ES K JÆR L IGHET M Å BL I MER OG MER R IK PÅ IN NSIK T OG DØMMEK R A FT.»

Kirken får
kritikk for å
utelate
religiøse fra
begravelsesordning
Y SIDE 15

Svein Ellingsen
er død:

Svein Ellingsen
U
(bildet) var
en av Nordens aller
største salmediktere. Det er få som
har klart å sette ord
på troen og menneskelivet som han
gjorde.

Stein Reinertsen, biskop i Agder.
om Svein Ellingsens bortgang.

Foto: Erlend Berge

Papirløse
sliter ekstra
i koronakrisen
– Det ordinære helsevesenet er i stor grad
utilgjengelig for papirløse med mindre det
er snakk om øyeblikkelig hjelp, sier sykepleier Hilde Marie Reksjø ved Helsesenteret
for papirløse migranter i Oslo. Arne Viste
ber Norge følge Portugals eksempel.
Y SI DE 4–5

Y SIDE 24–25

Løvås MED JESUS

Papirløse migranter har i
koronakrisa mistet helsetilbudet.
365 enkle øvelser i Jesusmeditasjon

Ny utgave for nye generasjoner! Jesus er nær. Overalt og alltid.

Foto: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

YEdin
VårtMINUTTER
Land 07.04.2020
Noen daglige minutter kan gjøre det til erfaring.
Med forord av Knut Grønvik.

299,-

Kjøpes i din lokale bokhandel eller på verbumforlag.no

Papirløse
får en
fastlege
ASYL: Oslo kommune
sender fastlege til et
korona-svekket helsesenter.
UMYNDIGGJORT: Akhenaton de Leon mener innvandrere blir umyndiggjort når deres organisasjoner ikke får penger til å informere om koronakrisa.

PER ÅSMUND REYMERT
pera.reymert@vl.no

Etter at Helsesenteret for
papirløse i Oslo mistet alle
sine frivillige arbeidere, har
de etterlyst hjelp fra Oslo
kommune. Nå svarer kommunen ved å sende en fastlege
som kan se til de papirløse.
Byråd. –
Vi vil bistå
Helsesenteret
med en allmennlege. Vi
gjør de siste
praktiske
avklaringene
GLAD: Linnea
rundt dette Näsholm.
nå, så vi regner med at vi
har en løsning tilgjengelig for
brukerne av tilbudet snarlig,
sier Omar Gamal (SV), byråd
for arbeid, sosiale tjenester og
mangfold.
Korona. Helsesenteret har
måtte stenge store deler av sin
helsehjelp på grunn av smitteverntiltak for deres frivillige
arbeidere. Ettersom helsearbeidere ikke lenger bør
jobbe flere steder og frivillige
pensjonister er i risikogruppen, kan nesten ingen jobbe
på Helsesenteret lenger.
Glad. –Vi er veldig glad for
at dette endelig skjer, sier
Linnea Näsholm, leder for
Helsesenteret.
Tidligere denne uken omtalte hun Oslo kommune som
uansvarlige.
Ikke klart. Til tross for at
Näsholm er fornøyd med
nyheten, tar hun ingenting
på forskudd.
– Ingenting er på plass
enda, så vi håper vi får fastlegen snart. Vi har en haug
med pasienter som trenger å
bli sett av lege snart.

Foto: Erlend Berge

Kjenner seg forbigått
KRITISK: Stemmer fra innvandrermiljøet er kritiske til at regjeringen ikke
gir penger til innvandreres organisasjoner når de skal nå ut med koronainformasjon.
KRISTIN ASKJER LIEN

MINORITETSINFO

kristin.askjer.lien@vl.no

– Her blir innvandrere umyndiggjort i en sak som handler om
dem, sier Akhenaton de Leon.
Han er daglig leder ved Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering og er glad for at regjeringen vil bidra til at informasjon om koronaviruset når fram
til minoriteter i Norge. Likevel
reagerer han på at organisasjonene som har fått penger, knapt
har minoriteter i styrer eller stab.
Regjeringen har bevilget 6,6
millioner kroner til informasjonsarbeid om korona til innvandrere, uten å inkludere innvandrerorganisasjoner. Midlene
er gitt til seks organisasjoner:
Røde Kors, Caritas, Norges
Frivillighetssentraler, Norske
Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og
Norsk Folkehjelp.
– Etisk problem. – De norske
organisasjonene gjør mye bra
arbeid, men de kan ikke gjøre
denne jobben uten hjelp fra innvandrerorganisasjonene, sier
Akhenaton de Leon.
Derfor mener han at det er et
stort etisk problem, som tangerer til strukturell, institusjonell
diskriminering, når innvandrerorganisasjoner ikke får del i disse
midlene.

Y Loveleen Rihel Brenna
kritiserte myndigheten 30.
mars for ikke å nå minoriterer med informasjon om
koronakrisa.
Y Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby gikk
ut før helgen og sa at regjeringen bevilger 6,6 millioner
for at seks organisasjoner
kan nå fram til minoriteter.

EGNE: Majortan Vivekananthan mener innvandrere best
kan nå sine egne.

De Leon er tydelig på at innvandrere ikke er hjelpeløse, men
trenger midler for å gjøre arbeidet.
– Vi trenger hjelp til å hjelpe
oss selv, ikke til at andre skal
hjelpe oss.
Han mener at innvandrere har
bedre og mer egnede kanaler til å
nå andre innvandrere, enn organisasjonene som har fått midler.
– Jeg får vondt i magen av at
dette skjer i 2020.
De Leon utfordrer derfor likestillingsminister, Abid Raja, til å
komme på banen for å hindre
diskrimineringen og endre på
fordelingen av midlene.
Tillit? Majortan Vivekananthan, redaktør i den flerkulturelle avisen Utrop.no, har forståelse for at store organisasjoner, som myndighetene har tillit
til, er valgt ut. Likevel stiller han
spørsmål ved om myndighetene
har like stor tillit til innvandrerorganisasjonene.
– Det finnes innvandrerorganisasjoner som arbeider på grasrota og og som når mye bedre
fram til innvandrere enn de store
organisasjonene.
Majortan Vivekananthans
eksempler på slike organisasjoner er Minotenk som en
minoritetspolitisk tenketank
og Mira-Senteret, et ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Egen utforming. Majortan Vivekananthan forteller at
informasjon om viruset, blir
spredt i innvandrermiljøer og
på ulike radiostasjoner og nettforum.
– Myndighetenes faktiske
informasjon må utformes på en
annen måte for at målgruppen
skal forstå innholdet.
For at det skal skje best mulig
er redaktøren tydelig på at innvandrerorganisasjonene burde
vært likebehandlet og fått del i
de fortelte midlene
Effektivitet. Også Loveleen
Rihel Brenna deler Vivekananthans bekymring og stiller
spørsmål om organisasjonene
som har fått pengene, har riktig
kompetanse for å nå ut med
informasjon. Hun er opptatt av
at midlene bør rettes dit hvor det
er mest kompetanse og informasjon, kan nå mest effektivt ut.
– Nå skal mange nås kjapt, da
er det viktig å bruke de som kjenner sosiale strukturer, kanaler og
som distribuerer informasjon,
sier lederen for Seema Senter for
mangfoldsledelse.
Pengene som Guri Mely tildelte
seks organisasjoner før helga
kom som reaksjon på kritikk
fra Loveleen Rihel Brenna. Hun
kritiserte myndighetene for
ikke å gjøre nok for å nå fram
til Norges minoriteter med informasjon om koronaviruset.

VÅRT LAND
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Menn delvis ikledt beskyttelsesutstyr laster opp en kiste på en bil foran sykehuset General del Guasmo
i Guayaquil i Ecuador, der fortvilte innbyggere i forrige uke begynte å legge de døde ut på gata.

Korona tar ingen hensyn, og Guayaquil i Ecuador er
hardest rammet av alle byer i Sør-Amerika.
Det er fortsatt mulig å nå ut med mat og medisiner.
Vi har folk på plass til å bistå, og trenger din hjelp.
Bli alliert i kampen mot urettferdighet:
Gi en gave

på misjonsalliansen.no

eller Vipps til 10590.
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Hold avstand,
skap nærvær
DIGITAL MESSE: Selv om det er tomt i benkeradene, vil påskegudstjenestene fra Eidsberg kirke i år kunne nå ut til flere enn noen gang.
LARS O. FLYDAL
lars.flydal@vl.no

Prost Kåre Rune Hauge er blitt
vant til å være liturg for tomme
kirkebenker. Nå har han og Indre
Østfold-menighetenes ansatte
produsert nesten ti digitale gudstjenester – som gjennom påsken
skal dekke gudstjenestene i alle
de syv soknene i prostiet. Mellom
kabler, opptaksutstyr og liturgiske elementer bærer prosten
palmegrener inn foran alteret
mens tekstlesere, teknikere, musikere og liturg samles i kirkerommet for en kort rådslagning
før opptakene går i gang. De inntar plassene sine nede i kirkebenkene – med behørig avstand
seg i mellom.
– Jeg har så lyst å synge velsignelsen denne gangen, det har vi
ikke gjort på de andre gudstjenestene, sier sokneprest Solfrid
Leinebø Seljås.
– Da må vi finne en riktig
overgang fra sluttsalmen. Men
det skal vi få til, sier produsent
Leif Ingvald Skaug.
Snart er kjøreplanen klar. De
«samler seg» – med koronatidens begrensninger – i korpartiet. Prost Hauge leder den
lille gruppen i bønn før opptakene begynner. Bønnetema er
at de også på et digitalt møtested
må nå ut med påskens budskap.
På sporet av hjertene. Leif
Ingvald Skaug er produsent, spiller piano – og er overrasket over
hva de har fått til.
– Jeg tror vi er på sporet av å
treffe hjertene til folk. Det har
forbløffet meg hvor sterkt nærvær vi faktisk klarer å skape
gjennom et digitalt medium. Vi
fnyser når ungdommene våre
snakker om digitale fellesskap,
men vi skulle hørt på dem. Nå
bøyer jeg meg dypt for hvor mye
«nå er vi sammen»-følelse man
kan oppnå på skjerm. Det er mulig å skape sterke bindinger og
øyekontakt – også på en digital
arena. Styrken i et digitalt nærvær har innfridd langt ut over
forventningene jeg hadde, sier
han.
Han mener nøkkelen ligger i

DIGITAL PÅSKE
HØYTID
Y I koronatider gjør en rekke
norske menigheter digitale
versjoner av gudstjenester
og kirkelige handlinger. I
Indre Østfold kommune lages
det en komplett påskegudstjeneste-serie fra Eidsberg
og Båstad kirker.
Y I tillegg produseres fire
påskegudstjenester i Indre
Østfold fengsel i Eidsberg,
et nytt tilbud som også kan
brukes i andre fengsler.
Y Du kan se gudstjenestene
fra Eidsberg kirke ved å søke
opp «Den norske kirke i Indre Østfold» på Facebook,
eller ved å gå inn på nettsiden www.kirken.no/indreostfold.
Y Mange menigheter fra forskjellige kirkesamfunn har
nå en aktiv tilstedeværelse
på internett. Besøke nettsidene til din lokale menighet for mer informasjon.

VENTING: Organistvikar
Syver Minge får seg en matbit mens han venter på å
komme til med preludiet.
– Jeg gleder meg mest til å
øse på for fullt i preludiet
1. påskedag. Det blir Bachs
Christ lag in Todes Banden, et
mektig verk der musikken
bryter dødens bånd i en
seierrik påskekantate.

Jeg mener vi
U
er på sporet
av hjertene til folk

– selv på en digital
arena.

Leif Ingvald Skaug

LITURGISKE ELEMENTER: Prost Kåre Rune Hauge bærer inn palmer som
fyller opp alterpartiet for palmesøndagsgudstjenesten.

å ha hjerte for prosjektet.
– Det hjelper ikke å ha utstyr
for en million kroner, de magiske
øyeblikkene kommer når skapelsesprosessen er preget av positiv energi og kjærlighet. Vi har
hatt en læreprosess med bratt
kurve, og det har gjort noe med
oss alle.
To ting har rørt ham til tårer
den siste uken.
– Når jeg ser hvor sterkt vi
treffer folk – og når jeg opplever
hvor hjertelig folk involverer seg
for å opprettholde et best mulig
fellesskapstilbud i en krevende
tid. Ærlig engasjement og et inderlig ønske om å skape nærvær trumfer teknikk og prikkfrie
opptak, sier han.
I tillegg til gudstjenesteopptakene i kirken har den samme
gjengen laget fire påskegudstjenester for Indre Østfold fengsel.
– Jeg tror det er et unikt tilbud
– og det har vakt begeistring. Nå
er det åpning for at flere norske
fengsler kan benytte seg av disse
gudstjenestene i påsken, forteller
Leif Ingvald Skaug.

nesker enn under en vanlig gudstjeneste. Liturgien er nedkortet,
salmene er stort sett de kjente
og kjære - og prekenen skal ikke
være for lang.
– Det ligger en smerte i det
å ikke kunne samles om gudstjeneste, men vi peker også på
håpet og lengselen om at vi om
ikke lenge skal møtes igjen – i
en normaltilstand. Vi prøver å
gjøre gudstjenesten så nærværende som mulig, vi vil at folk
skal delta – ikke bare se på. Liturgi og salmetekster kommer
som rulletekst, og på Facebook
er det mulig å legge inn kommentarer underveis – som også
blir besvart av en av oss, forteller Hauge.
Prosten tror den digitale opprustningen som nå foregår veldig
mange steder, åpner opp for nye
og varige løsninger.
– Det blir til glede for alle som
ikke har like lett for å delta i et
fysisk fellesskap i en gudstjeneste på søndag formiddag. Det gir
spennende tanker om kirkens
formidling på sikt, sier Hauge.

Kort og poengtert. Prost Kåre
Rune Haug forteller at det er litt
rart og utfordrende å lage gudstjeneste i et tomt kirkerom.
– Vi begynte for tre uker siden,
og responsen er veldig positiv på
de gudstjenestene vi har lagt ut
til nå, vi registrerer brukere langt
utenfor egen menighet, forteller
prost Kåre Rune Hauge.
Han tenker muligheter, og vet
at han når ut til langt flere men-

Påskemåltid. Denne påsken
blir annerledes, om vi vil eller
ikke. Sokneprest Solfrid Leinebø
Seljås i Trøgstad velger å ikke
henge seg opp i det man mister
i årets påskefeiring.
– Nå må vi faktisk forholde oss
til en helt ny og uvant ramme
for påsken. Vi har bare godt av
å måtte stoppe opp litt og tenke.
Det bør vi se på som en gave. Jeg
ser ikke bort i fra at det kan ska-

pe en annen ro over hele påsken.
Seljås ser for eksempel for
seg at noen i år kan få mulighet til å lage et ordentlige påskemåltid – med påskelam, bitre urter og salt – slik jødene på Jesu
tid feiret sin frihet.
– Nå får vi litt overskudd av tid
– det åpner opp for noe nytt – og
kan bli en gylden anledning til å
gjøre noe gjennomtenkt og skikkelig ut av hele påskehøyden.
Hun har allerede bestemt seg
for at i år skal familie og venner
overraskes med påskekort – det
blir for første gang.
Hun er bevisst på at hun kanskje når bredere ut fra prekestolen enn noen gang før – på en
helt ny arena. I møte med tomme
benker under opptakene prøver
hun å forestille seg et møte med
menigheten.
– Akkurat nå er dette muligheten vi har til å nå ut til folk.
Det er avgjørende at vi formidler på et plan med god kvalitet.
Flere kameraer og mulighet til å
redigere gudstjenestene, gjør at
vi også kan forsterke det visuelle – med liturgiske farger og
symboler. Palmesøndag vil jeg
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TEAMET «SAMLES»: Eidsberg kirke blir stående tom i påsken. Men kirkens ansatte har
de siste dagene laget digitale gudstjenester
for hele påsken fra middelalderkirken. Teamet «samles» for å lage kjøreplan – innenfor
helsemyndighetenes pålegg om avstand seg
i mellom. Fra venstre: Kateket og kommunikasjonsmedarbeider Åshild Moen Arnesen, prost Kåre Rune Hauge, produsent Leif
Ingvald Skaug, lydtekniker Ole Øyvind Heier,
sokneprest Solfrid Leinebø Seljås og kameratekniker Ole-Jørgen Løhren.
Alle foto: Lars O. Flydal

fortelle om forventningene til en
ny konge som kommer ridende
høyt til hest – og den lille skuffelsen over den litt beskjedne ankomsten på et esel – og da har jeg
palmegrener foran meg under
prekenen, forteller hun.
Nattverd lar seg ikke gjennomføre på skjærtorsdag, men
symbolene vil være synlig til
stede – brød og vin, og vaskevannsfat til fotvaskingen.
– Etterpå slukker vi lysene,
pakker vi ned alterbordet og
dekker det med svart. Da begynner vi på veien til Getsemane,
og på langfredag ligger fem røde
roser – for Jesu fem sår – og en
tornekrone på alteret, sier Seljås.
Enorm interesse. Daglig leder for IT-selskapet Kommunion
Anders Torvill Bjorvann merker
stor pågang fra menigheter som
trenger hjelp til å opprette nettløsninger og nye kommunikasjonsplattformer. Kommunion
AS har store deler av det frikirkelige Norge som kunder.
– Mange er ute etter å øke
kvalitet på sendingene sine, og
det kan vi bidra med. Men jeg

BØNN: Før opptak samles aktørene i bønn i middelalderkirken i Eidsberg.
Fra venstre: Leif Ingvald Skaug, Solfrid Leinebø Seljås, Kåre Rune Hauge,
Åshild Moen Arnesen og Ole Jørgen Løhren.

vil minne sterkt om at fokus på
teknikk og polerte produksjoner
ikke må skygge for det å skape lokalt menighetsfellesskap – med
inkludering og nærvær, sier Bjorvann, som mener det er fullt mulig
å skape menighetsfellesskap med
utgangspunkt i en iPhone.
– Flinkhet må ikke skygge for
nærvær og deltagelse. Det viktigste

er å innlemme deltagerne i liturgi,
salmesang og følelse av fellesskap.
Det er ikke et mål i seg selv å tidoble antall deltagere i en gudstjeneste, selv om mange menigheter
opplever å nå ut over egne rekker
i disse tider.
Han oppfordrer til refleksjon
rundt hva som er de grunnleggende byggesteinene for et godt

PALMESØNDAG: Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås holder palmesøndagspreken blant palmebladene i korpartiet i Eidsberg kirke.

fellesskap – enten det er gjennom
fysisk tilstedeværelse, eller på en
digital arena.
– Et digitalt fellesskap er krevende, du får ingenting gratis – som
det fysiske nærværet som ligger til
grunn på et tradisjonelt møte. Men
ensomhet er ikke bare et «hjemme
i sofaen»-fenomen. Å føle seg ensom kan være en like påtrengen-

de faktor om man sitter samlet i
kirkebenkene. Slike spørsmål er
det ekstra god grunn til å reflektere over i disse tider, sier Anders
Torvill Bjorvann.

På vl.no lan du finne
lenker til flere av årets
påskegudstjenester
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DU
KAN BIDRA
I KAMPEN
Påskens
viktigste
X-ord
MOT LIVSFARLIGE EPIDEMIER
1

2

3

4
5
6
7

1 Sykdom som gir kramper og som forårsakes av bakterier som blant annet finnes i jord
Bildet er tatt under
2 Sykdom som kan angripe leveren
ebola-vaksineringer i Kanzulinzuli i
3 Sykdom som forårsakes av en bakterie som lever i vann og som er endemisk
i 80 land republikken Kongo
Den demokratiske
4 Svært smittsom virussykdom som gir røde utslett og feber
20. september 2019.
5 Siste innenlands smitte av denne virussykdommen i Norge var i 1969
6 Bakterien pneumokokk kan forårsake denne sykdommen
7 Viruset spres via mygg og forårsaker en livsfarlig sykdom som gir noen pasienter gul hud

Bli med i kampen mot virus som korona, ebola og meslinger

Korona-viruset sprer
seg nåkryssordet
raskt og helsepersonell
døgnet på
rundt
for å behandle
Løsningsordet
i dette
er ogsåverden
en delover
avjobber
løsningen
hvordan
mansyke.
kan
Hvert år rykker Leger Uten Grenser ut og redder liv når epidemier forårsaket av dødelige sykdommer
forhindre de syv sykdommene man skal finne svaret på.
som meslinger, kolera og ebola bryter ut.
Dersom du trenger flere hint, kan du lese mer på www.legerutengrenser.no.
Og akkurat nå mobiliserer vi med vår ekspertise til kampen mot korona. Vi setter opp isolasjonsområder,
driver helseopplysningsarbeid, og styrker kapasiteten ved våre sykehus.

Send løsningsordet på SMS til 2177
Kan du bidra, slik at vi kan fortsette å redde liv når livsfarlige epidemier bryter ut?

Vipps
beløp
til til
2177
forUten
å støtte
Legerlivreddende
Uten Grensers
Davalgfritt
gir du 150
kroner
Leger
Grensers
arbeidarbeid.
og
er med i trekningen av 10 handlenett.
for din livreddende støtte.
Med ønsker om enTusen
riktigtakk
god
påskeferie og tusen takk for støtten!

upartisk // nøytral // uavhengig
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Enighet om krisepakke
KORONA: Det er bred enighet på Stortinget om en kontantstøtteordning for bedrifter,

som vil koste 50 milliarder. Flertallet vil ikke nekte bedriftene å utbetale utbytte eller å si opp
folk.
– Det er bred enighet. Det er
bra, sier Senterpartiets leder
Trygve Slagsvold Vedum til
NTB.
– Denne kontantstøtten til
bedrifter er ett av de største
vedtakene Stortinget har gjort
noen gang. Det som ville vært
utenkelig for tre-fire uker siden, ble nå helt nødvendig, sier
han.
Reg jeringspartiene Høyre,
Venstre og KrF har forhandlet
med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet
og SV om ordningen gjennom
helgen og mandag.
Hovedmålet med den er å
redde bedrifter som er hardt
rammet i forbindelse med koronaepidemien, fra å gå konkurs.
– Vi ønsker å trygge bedriftene og sysselsettingen og sørge
for at vanlige arbeidsfolk har
en jobb å komme tilbake til når

hverdagen igjen skal normaliseres, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje
Lien Aasland til NTB.
Ikke utbytteforbud. Finansminister Jan Tore Sanner (H)
har sagt at ordningen vil kunne koste rundt 20 milliarder
kroner i måneden. Totalt anslås prislappen til 50 milliarder.
I all hovedsak slutter de sju
partiene opp om regjeringens
kontantstøttemodell, som Stortinget behandler senere tirsdag.
I ordningen vil mesteparten av de uunngåelige utgiftene til bedriftene som opplever
minst 30 prosent inntektsfall
på grunn av koronautbruddet,
dekkes. Husleie, regnskapsføring og forsikring er eksempler
på slike utgifter. Bedrifter som
er pålagt av staten å stenge, får
mest.

Deler av venstresiden har tatt
til orde for et forbud mot utbetaling av utbytte og å nekte bedriftene å si opp folk, men ifølge
NRK har de ikke fått gjennomslag for dette i forhandlingene.
– Det har vært Sps mening
hele tiden at bedriftene må
følge norsk lov. Hvis de ikke
har noe annet valg enn å nedbemanne, har de en plikt til å
gjøre det for å redde bedriften
sin, sier Vedum.
Åpenhet og kontroll. Stortinget kommer med en oppfordring til bedrifter som får
støtte, om å ikke gi utbytte. Det
kommer trolig også en formulering der det oppfordres til at
bedriftene bør unngå oppsigelser i støtteperioden.
Ifølge Aasland har Stortinget sørget for å få inn viktige
begrensninger på muligheten

til å ta ut utbytte og til å si opp
folk som ikke lå i forslaget fra
regjeringen.
– Vi har fått et bredt flertall
for viktige innstramminger,
sier han.
Aasland understreker samtidig at det han beskriver som
en samfunnskontrakt mellom
bedriftene og det offentlige
skal være etterprøvbar, åpen
og underlagt kontroll. Det vil
med andre ord være åpenhet
omkring hvilke bedrifter som
får støtte, og hvor mye de får.
Sesongbedrifter. Vedum
trekker fram at det er blitt gjort
forbedringer i ordningen når
det gjelder typiske sesongbedrifter, som får en ekstra utfordring siden krisen rammer
midt i deres høysesong.
Mange norske skidestinasjoner har brorparten av sine års-

inntekter i mars og april, men
opplever nå at markedet har falt
helt bort.
Nå skal Stortinget i samarbeid med regjeringen snekre
en ordning spesielt for disse
bedriftene.
– Det har vært noe av det
viktigste for meg å bidra til
det. Krisen rammer hardt for
en del bedrifter og lokalsamfunn. I Trysil er 30–40 prosent
av alle ansatte permittert, sier
Vedum.
I utgangspunktet har ikke
Stortinget plusset på ordningen i kroner og øre, etter det
NTB forstår.
Mer hjelp til olje- og gassnæringen og leverandørindustrien har også vært et tema i forhandlingene. Oljenæringen er
rammet at et voldsomt oljeprisfall som følge av koronakrisen.
©NTB

PÅSKEN 2020
I OSLO DOMKIRKE
ØNSKER JUSTERINGER: Selv om det er bred enighet om kompensa-

sjonsordningen, peker både SV, Rødt og FrPs Sylvi Listhaug (bildet) på
Foto: Fredrik HagenNTB scanpix
svakheter i den.

– Noen vil bli skuffet
STØTTEPAKKE: Sesongbaserte bedrifter vil komme
dårlig ut av ordningen, fastslår Frp.
– Vi vet at noen bedrifter, eksempelvis de som er sesongavhengige, ikke kommer godt nok
ut. De må fanges opp enda bedre enn det man har greid her, sa
Listhaug da kompensasjonsordningen for bedriftene ble
lagt fram på Stortinget tirsdag.
– Derfor er det viktig at det
gjøres justeringer underveis.
Men det viktigste nå var å ikke
forsinke oppstarten av ordningen og utbetalingen av pengene, sier Frps finanspolitiske
talsperson.
Olje og gass. Hun advarer
også mot at useriøse og til dels
kriminelle aktører kan tenkes
å ville misbruke ordningen, og
mener både A-krimsentrene og
Økokrim må styrkes. Tirsdag
vil Frp stille et eget forslag i
Stortinget om dette. Listhaug
er også fornøyd med at Stortin-

get gir regjeringen marsjordre
om å komme raskt tilbake med
forslag til å stimulere investeringene i olje- og gassnæringen.
Dette skal skje før revidert nasjonalbudsjett.
Utbytte. SV mener koronakontantstøtten har blitt en gavepakke til dem som vil misbruke ordningen, men stiller
seg likevel bak tiltakene.
– Det er uforståelig at flertallet nekter å sikre arbeidsfolk
mot oppsigelser og at de nok
en gang er villig til å la statlige krisepenger gå til utbytter
for rike eiere, sier SV-nestleder
Torgeir Knag Fylkesnes.
I et eget lovforslag går Rødt
inn for at bedriftene som får
støtte, ikke skal kunne ta utbytte hvis de ikke har tilbakebetalt tilskuddet.
©NTB

Direktesendte gudstjenester
Denne påsken strømmer vi gudstjenester direkte fra Oslo domkirke og inviterer alle inn
i våre digitale rom for å markere høytiden sammen med oss. Følg med på vår nettside og
Facebook-side for lenker til sendingene.
Torsdag . april
11.00   
Domkirkeprest Jonas Lind Asgedom, liturg
Sangere fra Oslo Domkor. Domkantor Marcus André Berg, orgel
Fredag . april
11.00   
Ledende domkirkeprest Elisabeth Thorsen, liturg
Sangere fra Oslo Domkor. Domkantor Kåre Nordstoga, orgel
Lørdag . april
11.00 
Domprost Anne-May Grasaas
og ledende prest i Trefoldighetskirken Pål Kristian Balstad, liturger
Sangere fra Oslo Domkor. Domkantor Marcus André Berg, orgel
Søndag . april
09.00   
Biskop i Oslo, Kari Veiteberg, preken. Domkirkeprest Jonas Lind Asgedom, liturg
Med sangere fra Oslo Domkor og messingblåsere
Domkantor Kåre Nordstoga, orgel
Mandag . april
11.00   . 
Domkirkeprest Valborg Orset Stene, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Domkantor Marcus André Berg, orgel
www.oslodomkirke.no
facebook.com/oslodomkirke. Instagram @oslodomkirke
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Hjelpeorganisasjonen Partners er i full gang med forebygging og
identifisering av koronaviruset, samt å gi andre helsetjenester.
GI HÅP GJENNOM SÅPE
I en enorm flyktningleir i Bangladesh bor våre
venner, Rohingya-folket. De har minimalt med
ressurser til å beskytte seg mot smittsomme
sykdommer - som for eksempel koronaviruset.
De har ingen mulighet til å isolere seg, situasjonen
for er prekær og i juni kommer monsunregnet.
Våre lokale helsearbeidere gir opplæring i forebygging av smitte, hvordan en skal vaske hendene
og gir medisinsk behandling ved behov.
Vi har gravd brønner for rent vann. Nå behøver vi
din hjelp til å øke innsatsen med mer såpe, medisin
og mat for å kunne hjelpe flyktningene i tiden som
kommer.
Vil du være med og gi håp gjennom såpe?

Gi håp gjennom såpe!
Vipps til vippsnummer 10766
Gavekonto 1503.23.62483
(merk ”håp gjennom såpe”)

MOBIL KLINIKK I IDLIB, SYRIA
Hjelpeorganisasjonen Partners arbeider med å
forebygge og diagnostisere COVID-19 blant
flyktninger i Idlib, Syria.
En mobil klinikkk og ambulanse er på plass i Idlibprovinsen i Syria for å bistå flyktningene med
medisinsk hjelp. Klinikken er bemannet med 43
leger, sykepleiere og teknikkere som bemanner
klinikken med flere skift hele uken.
Arbeidet utføres i samarbeid med en lokal hjelpeorganisasjon som tidligere var finansiert av FN, og
nå har Partners tatt over finansieringen. Arbeidet
som utføres er godkjent av lokale myndigheter.
Hjelp oss å finansiere videre drift av klinikken og
innkjøp av mer utstyr, til å stille diagnoser og
beskytte staben ved klinikken og ambulansen!

Støtt vår mobile klinikk!
Vipps til vippsnummer 10766
Gavekonto 1503.23.62483
(merk ”nødhjelp Midtøsten”)

partnersnorge.no
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BN Bank sama
rbeider med

Med SeniorLån i
BN Bank får du mer
å rutte med.

KIRKEHJELP: Ingrid Rosendorf Joys påpeker at også religiøse minoriteter benytter seg av kommunens livssynsåpne seremonirom. Dersom disse stenges under koronakrisen, er det ikke gitt at de har egnede lokaler
Foto: Alf Simensen/arkiv
for gravferdsseremonier.

– Også religiøse
minoriteter rammes
KORONA: I krisetiden bør Den norske kirke åpne

dørene sine for flere enn humanetikere, mener
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
CAROLINE TEINUM GILJE
cte@vl.no

– Det er raust og flott at Den
norske kirke vil hjelpe ikkereligiøse som står uten egnede seremonilokaler under koronakrisen, men også religiøse
minoriteter kan være i samme
situasjon, sier Ingrid Rosendorf
Joys, leder i Samarbeidsrådet for
tros- og livssynssamfunn (STL).
Som Vårt Land meldte onsdag har Bispemøtet i Den norske
kirke (Dnk) vedtatt at kirken
unntaksvis kan brukes til ikkereligiøse gravferdsseremonier
under koronakrisen. For andre
religioner enn den kristne er
kirkedøren stengt.
– Bispemøtet hadde en diskusjon om dette og ble enige
om at vi bruker formuleringen ikke-religiøse seremonier.
Det var for å avverge at kirkerommet ble fylt med andre
religioners symboler, sier Atle
Sommerfeldt, fungerende preses i Dnk til Vårt Land.
Kan mangle seremonirom.
Ifølge Sommerfeldt har det til
nå vært flest forespørsler om
humanetiske og livssynsåpne
seremonier i kirkerommet, som
en nødløsning under koronakrisen. Generelt er behovet for
en kriseordning mindre for
dem som ønsker for eksempel
en muslimsk eller buddhistisk gravferdsseremoni, tror
Sommerfeldt.
– De har sine templer, moskeer og synagoger hvor de kan

Y Vårt Land 02.04.2020

Den norske kirke åpner
dørene for andre livssynssamfunn under koronakrisen.

holde sine seremonier, sier han,
og legger til:
– Jeg regner samtidig med at
menighetsrådene har et varmt
hjerte i møte med disse gruppene.
STL-lederen påpeker at flere
religiøse minoriteter benytter
seg av kommunens livssynsåpne seremonirom, og at det ikke
er gitt at de har tilgang til andre
lokaler som egner seg for gravferdsseremonier.
– Noen av disse minoritetsgruppene kan være enda mer
sårbare i en slik situasjon enn
humanetikere, som tross alt
tilhører en større organisasjon
som kan bidra med tilrettelegging, sier Joys.
Ikke nøytrale. Selv om også
religiøse minoriteter vil kunne trenge kirkens hjelp under
koronakrisen, understreker hun
at det er kommunen som er ansvarlig for å gravlegge sine innbyggere og gi dem tilfredsstillende tjenester som krematorier, seremonirom og gravplasser.
At biskopene sier nei til kirkeutlån til religiøse, fordi de ønsker å avverge at kirkerommet
blir fylt med andre religioners
symboler, er et argument STLlederen anerkjenner. Humanetikere bruker ikke symbolikk
i sine gravferder, påpeker hun.
– Likevel er det slik at også
selve innholdet i seremonien
kan være på kant med det Dnk
står for. Det er ikke sånn at
Human-Etisk forbund er nøytrale. De har et livssyn som utelukker Gud, sier hun.

KAN BOLIGEN DIN GI MER Å LEVE FOR?
Boligen kan være nøkkelen til å kunne jobbe mindre eller gå
av med pensjon tidligere. SeniorLån gir mange muligheter for
ekstra tid, gleder og opplevelser. Du kan få bedre anledning til
å nyte den gode tiden, nå som du har fått mer av den.
DIN INNTEKT SPILLER INGEN ROLLE
SeniorLån er et låneprodukt for deg over 60 år hvor det ikke
er krav om betaling av verken renter eller avdrag. Påløpte
renter legges til lånet hver måned.
GEBYRFRI BRUKSKONTO MED SUPER RENTE
SeniorLånet utbetales til din Seniorkonto - en brukskonto
som er gebyrfri i bruk. Vi spanderer årsgebyret på bankkortet
det første året. Kontoen tilbys kun til deg som har SeniorLån.

VURDERER DU SENIORLÅN?
Kontakt Judith-Karin Adolfsen eller Terje Ottesen på tel. 22 82 56 00.

Les mer på bnbank.no eller besøk oss i Senior Norges lokaler
i Bygdøy Allè 5. Ring 950 05 794 for avtale.
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– Grip annerledespåsken
PÅSKESYMBOLER: Tiltakene mot korona kan gi oss anledning til å fornye hele vår hjemlige

påsketradisjon, og ta i bruk vår viktigste høytids rike symbolikk, mener Ole Chr. Kvarme.
LARS O. FLYDAL

PÅSKEMÅLTID

lars.flydal@vl.no

I år blir det annerledes-påske på
mange plan.
– Det er en mulighet vi må gripe, sier tidligere Oslo-biskop Ole
Chr. Kvarme.
Denne påsken er vi plutselig
tvunget til å organisere på en helt
ny måte. Hyttefolket må holde
seg hjemme, og restriksjoner
legger en sterk demper på sosiale
og familiære sammenkomster.
– Vi får litt overskudd av tid,
og «må» være hjemme. Da kan
vi velge å gjøre noe mer ut av
den viktigste høytiden vi har. Vi
kan gjøre det til den påsken der
vi fornyer hele påskefeiringen
hjemme i stua. Det kan gjøres
med enkle midler, ikke minst er
det gode mat-tradisjoner knyttet til påskedagene, sier Kvarme.
Israel. Han har selv bodd
mange år i Israel, og feiret påske sammen med jødiske venner
og jødiske kristne menigheter i
Haifa og Jerusalem.
– Den jødiske påskefeiringen
er en frihetsfeiring, med likheter
til vår 17. mai – og like viktig som
vårt julaftensmåltid. Israelsfolket feiret sin frihet fra slaveriet i
Egypt, i det jødiske påskemåltidet spiser man seg gjennom fortellingen, slik man har gjort det
siden Jesu tid.
– Jesus feiret også påskemåltid med disiplene, og flukten fra
Egypt ble et bilde på hvordan Jesus gjennom lidelse og død fører
oss fra mørke til lys, sier han.
Møtet med disse jødiske og
tidlig-kristne tradisjonene inspirerte ham til å selv ta i bruk
påskemåltidet – og det resulterte
i boken Åtte dager i Jerusalem,
som nylig kom i revidert utgave.
(Verbum forlag).
Symbolikk. Ole Chr. Kvarme
mener vi trenger et sterkere forhold til symboler.
– Vår egen tradisjon er mye
mer preget av rasjonalitet og teori, og vi har forsømt oss når det
gjelder symbolbruk og konkrete
handlinger. Å synliggjøre enkle
ting – som å korse seg eller markere fellesskap gjennom å tenne
et lys på en lysglobe – kan være
til hjelp i vår tro og bekjennelse,
mener Ole Chr. Kvarme.
Den rike påskemåltidstradisjonen er bundet sammen i en
dialog, der barna er sterkt involvert – men det er også rom for
spontanitet. Og ingrediensene er
ikke vanskelige å få tak i.
Kvarme tar oss gjerne gjennom de viktigste råvarene – og

Y I boken Åtte dager i
Jerusalem (Verbum forlag)
skriver Ole Chr. Kvarme blant
annet om symbolikken i det
jødiske påskemåltidet.
Y Måltidet er strukturert
rundt fire beger vin eller
druesaft, og seks symbolske
småretter. Hvert av måltidets
elementer følges av bibeltekst, bønn eller sang.
Y I denne formen tar
måltidet omtrent to timer.

BOK: Tidligere Oslo-biskop
Ole Christian Kvarme har
skrevet boken Åtte dager i
Jerusalem, som beskriver påskemåltidets symbolikk.
Foto: Evelyn Pecori

U

Vår påsketradisjon
er preget av rasjonalitet og teori,
vi har forsømt oss
når det gjelder
symbolbruk. Å
synliggjøre enkle
ting kan være til
hjelp i vår tro og
bekjennelse.
Ole Chr. Kvarme, tidligere
biskop

PÅSKEMÅLTID: I jødisk tradisjon spiser man seg gjennom fortellingen om israelsfolkets flukt fra Egypt, med et
Foto: Evelyn Pecori
rikholdig utvalg av symbolikk.

symbolene for hver ingrediens:
– En persillekvast dyppes i
saltvann. Dette minner om havet som delte seg slik at folket
kunne gå tørrskodd gjennom –
og viser til Jesu vei gjennom døden og tilbake til livet.
«Bitre urter» – vanligvis en
salat av revet pepperrot blandet
med rødbeter, eller for eksempel
reddik – skal minne om jødefolkets lidelser i Egypt.
– Og kan tenkes opp mot Jesu
lidelseshistorie i påsken.
En søt mos av nøtter og eple
viser til lengselen tilbake til de
godene som tross alt fantes under
slaveriet i Egypt - i den strabasiøse ferden gjennom ørkenen.

– Det minner om å akte på friheten, selv ved tap av goder.
– Så kommer en liten og naken
lammeknoke som løftes opp så
alle ser et lite stykke kjøtt - for å
minne om lammet som ble slaktet ved utferden fra Egypt – og
Jesus, Guds lam som bærer verdens synd.
– Et hardkokt egg symboliserer både vår – og noe som gir
liv. Når skallet brytes viser det til
Jesus som brøt dødens stengsler.
Påskemåltidet følges av usyret
brød, som minner om haste ut fra
Egypt – uten tid til å heve deigen.
Lammestek. Påskemåltidet følges av fire beger vin –

eller druesaft.
– Livets beger er en takk til
Gud som livgiver, frihetens beger for den frihet Gud ga folket
og som han gir oss i Jesus Kristus. Velsignelsens beger er Jesu
innstiftelse av nattverden – og til
slutt kommer håpets beger – som
viser til den endelige forløsningen i Jesu gjenkomst.
Kvarme kjenner innvendingen
om at disse småbitene blir man
ikke mett av.
– Det er riktig, men det kommer alltid en hovedrett, gjerne en godt krydret lammesteik, for å holde seg innenfor symbolikken, sier Ole Chr.
Kvarme.
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Profesjonsstudium
i teologi
VID gir deg kompetansen du
trenger for å få en spennende
og variert jobb i kirke- og
samfunn.
Har du lyst til å bli prest?
Dette er et spennende studium for deg som
ønsker å lære mer om hvorfor kirkens budskap
fortsatt er viktig for dagens mennesker,
lokalt og globalt. Ønsker du en kortere
utdannelse rettet mot barn og unge er
bachelor i teologi, studieretning
menighetspedagogikk, noe for deg.
Studiene inneholder også mye praksis i
menigheter.
Du kan også ta årsstudium i kristendom og
religion som kan brukes i annen utdannig og
som gir grunnleggende kunnskap i teologi.
Sted: VID Stavanger

Se flere tilbud og les
mer om studiene på vid.no
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MASSEGRAV: Minnesmerke over en massegrav i landsbyen Kimbumbve i det sørlige Rwanda. Nå er det funnet en grav som kan inneholde 30.000 lik.

Foto: Heiko Junge/NTB scanpix/arkiv

Fant gigantisk massegrav
RWANDA: Myndighetene i Rwanda har funnet en massegrav som de tror kan skjule hele

30.000 ofre fra folkemordet i 1994.
Massegraven ligger ved en dam
i en dal nær hovedstaden Kigali,
og de første 50 likene er alt hentet opp.
26 år har gått siden over
800.000 mennesker, de fleste av dem fra tutsi-minoriteten, ble drept i et folkemord begått av landets hutumajoritet.
Folkemord. De hutu-dominerte regjeringsstyrkene og den
fryktede interhamwe-militsen
drepte for fote, ofte godt hjulpet

Overvekt
av svarte
USA: Afroamerikanere er overrepresentert blant dem som dør etter å ha
blitt smittet av koronaviruset i USA.
Nærmere 370.000 har nå fått påvist koronasmitte i USA, der nærmere
11.000 er døde og tilstanden for ytterligere 9.000 betegnes som alvorlig
eller kritisk.
I Chicago har 70 prosent av
koronadødsfallene vært blant svarte,
selv om de bare utgjør 29 prosent av
innbyggerne i byen, viser tall fra lokale myndigheter, gjengitt av radiostasjonen WBEZ.
I New York er det flest dødsfall i bydeler med stor svart befolkning, og i
Milwaukee County i Wisconsin, der
26 prosent av innbyggerne er afroamerikanere, utgjør de over 80 prosent
av de døde.
I Michigan er 12 prosent av innbyggerne afroamerikanere, som likevel
utgjør 40 prosent av dødsfallene, ifølge
avisen Detroit Free Press.
©NTB

av sivile hutuer som gikk løs på
tutsi-naboer.
Først etter tre og en halv måned var blodbadet over, da den
tutsiledede RPF-geriljaen rykket
inn fra nabolandet Uganda og
jaget drapsmennene over grensa
til Kongo.
RPF ble ledet av Paul Kagame, som fortsatt er president i
Rwanda.
Årsdag. Rykter om den store
massegraven utenfor Kigalia har
versert lenge, og flere som deltok

i folkemordet har bidratt med ny
informasjon etter at de ble løslatt
fra fengsel. Det samme har lokale
innbyggere i området, som av
frykt har holdt på hemmeligheten helt til inntil nylig.
Tirsdag er det 26 år siden
folkemordet i Rwanda begynte, men som følge av koronapandemien vil markeringen utelukkende skje på TV og i sosiale
medier.
Koronafrykt. Rwanda er i likhet med mange andre land stengt

delvis ned for å hindre spredning av koronaviruset, som hittil er påvist hos drøyt 100 mennesker i landet. Få er imidlertid
testet og mørketallene fryktes å
være store.
– Utfordringen vi nå står overfor, er at dammen inneholder
vann, men vi forsøker å tømme
den, forteller Naphtal Ahishakiye
i Ibuka, en organisasjon for
dem som overlevde folkemordet.
Dammen ble i sin tid bygd for å
skaffe vann til rismarker i nær-

Kardinal Pell frifunnet
OVERGREP: Høyesterett i Australia har frifunnet 78-åringen for overgrep mot
to mindreårige gutter. Han blir nå løslatt fra fengsel, der han sonet en dom på
seks år.
Pell er den mest høytstående
katolske geistlige som noensinne er dømt for overgrep mot
barn. Han har hele tiden fastholdt at han er uskyldig, og avgjørelsen i australsk høyesterett
er en viktig seier for ham.
– Jeg har ingen vonde følelser overfor mine anklagere. Jeg
vil ikke at min frifinnelse skal
legges til byrden og bitterheten
mange føler, det finnes sannelig
nok smerte og bitterhet, skriver
George Pell i en uttalelse.
Dom: 6 år: Kardinalen ble
funnet skyldig i voldtekt og
andre seksuelle overgrep mot to
mindreårige altergutter i 1996

og 1997. På den tiden var Pell
erkebiskop i Melbourne.
Han sonet et seks år lang fengselsstraff etter å ha blitt dømt i
desember 2018. Pell anket dommen, men den ble opprettholdt
i ankedomstolen i delstaten
Victoria.
Pells advokater mente at avgjørende bevis ikke var vurdert
i saken, skriver ABC News. I går
ga høyesterett Pell medhold, og
han blir løslatt med det samme.
Avgjørelsen i høyesterett avviser ikke Pells anklagere, og
alterguttene regnes som pålite- FRI: Kardinal George Pell er frifunlige vitner, skriver The Sydney net for seksuelle overgrep mot to
Morning Herald.
©NTB altergutter.

heten, flere år før folkemordet
fant sted.
Åpent sår. Det er langt fra første gang at massegraver blir funnet i Rwanda, der folkemordet
fortsatt er et åpent sår for mange.
Enkelte spør hvordan man kan
snakke om forsoning når de ansvarlige for folkemordet fortsatt
skjuler hvor ofrene ble skjult.
Faren for spredning av koronaviruset gjør det også svært vanskelig å åpne massegraver, medgir
Ahishakiye.
©NTB

5.000 har fått
påvist smitte
DANMARK: 4.978 dansker har til
nå fått påvist koronasmitte, en
økning på 297 det siste døgnet. 187 av de
smittede er døde.
Danmark har nå
testet 51.544 for
smitte, og av disse
har i underkant av 10
prosent testet positivt, viser tall
fra Statens Serum Institut.
3,8 prosent av dem som har
fått påvist smitte er døde, og
tilstanden for 144 på intensivavdeling ble tirsdag beskrevet
som alvorlig eller kritisk.
Danske helsemyndigheter
understreker at mange av dem
som døde led av alvorlige,
underliggende sykdommer, og at
det derfor ikke kan sies med sikkerhet at covid-19 var dødsårsak.
©NTB
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Hvilken forskjell vil du
gjøre med ditt liv?

Å være lærer er en av verdens viktigste jobber

SØK PÅ NLA.NO

– fordi noen trenger deg
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Y HOVEDSAKEN

28
KRYSSORD

For deg som liker å
gyve løs på blanke
ruter og er klar med
blyanten, ligger
vannrett og loddrett
hjernetrim klar til
deg.

30
PÅSKE-QUIZ

PÅSKE

Ingen påske uten
den store quizen. Nå
kan du få bryne deg
på Per Åsmunds
60 spørsmål.

Min
påsketro
Påskebudskapet er selve kjernen i
kristen tro. Vi ringte opp igjen noen av
dem vi har intervjuet i Min tro-spalten
og spurte om forholdet til påsken.

Werner Jeanrond

Frank Kjosås

Ingeborg Senneset

Øystein Gjerme

– Det ultimate
kontrolltapet,
altså døden,
ryster meg

Arne Viste

Maria Saxegaard

ANGST: – Da døden inntraff var Jesus hundre prosent hjelpeløs. Han kunne ikke gjøre noe. Han kunne ikke si noe. Han

kunne ikke tenke noe. Her ligger min dødsangst, sier Arne Viste.

Arne Viste kjenner
på sin egen dødsangst i påskefortellingen.
CAROLINE TEINUM GILJE
cte@vl.no

‘F

ar, i dine hender overgir jeg min ånd!» ropte
Jesus med høy røst på
korset, og utåndet.
– Kontrolltapet i denne fortellingen ryster meg. Det ultimate
kontrolltapet – altså døden, sier
Arne Viste, søndagsskolelæreren
fra Sola i Rogaland, som har gjort
seg bemerket for sin kamp for de
ureturnerbare asylsøkernes rettigheter.
I møte med historien om Jesus

på korset kjenner Viste på sin egen
dødsangst.
– Da døden inntraff, var Jesus
hundre prosent hjelpeløs. Han
kunne ikke gjøre noe. Han kunne
ikke si noe. Han kunne ikke tenke noe. Her ligger min dødsangst,
forteller Viste, og gir et eksempel:
– For noen år siden hadde jeg
en kneoperasjon. Jeg husker hvor
lettet jeg var da jeg bare skulle ha
spinalbedøvelse, og ikke fikk full
narkose. Ved å være bevisst kunne
jeg ha en følelse av kontroll under
selve operasjonen. Kontrolltapet
var mer skremmende enn eventuelle smerter, sier han.
En rød tråd. – Hva er det vakreste øyeblikket i påskefortellingen?
– Det vakreste for meg er ikke
et øyeblikk. Det vakreste går som
en rød tråd gjennom påsken. Det
handler om Jesu stillferdige og

Foto: Caroline Teinum Gilje

faste vilje til å bøye seg for Guds
vilje og plan. Vi ser det på palmesøndag, under påskemåltidet, i
Getsemane, under forhørene og
på korset. Det sier noe viktig om
Guds kjærlighet til oss.
Båndene til juleevangeliet.
Viste pleier å feire oppstandelsen ved å søke Gud i kirken og i
musikkvalg. Han ønsker også å
gi rom for at Gud kan åpenbare
stadig nye aspekter ved oppstandelsen for ham.
– Det varierer fra år til år hvordan de ulike aspektene av oppstandelsen står frem som viktige.
Et år var sangen «Joy to the world»,
og båndene til juleevangeliet
viktig. Et annet år et egg som klekker. At oppstandelsen ikke bare
gjelder livet etter døden, men også
representerer å gå inn i det nye
livet som Gud har for oss her på
jord.

Silje Kvamme
Bjørndal

U

Det vakreste går
som en rød tråd
gjennom påsken.
Det handler om
Jesu stillferdige og
faste vilje til å bøye
seg for Guds vilje
og plan.
Arne Viste, søndagsskolelærer
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Jesu ensomhet
på korset gjør
inntrykk

U

Påskefortellingen er en sterk
fortelling om ensomhet, mener
Maria Saxegaard.
MATTIS C. O. VAALAND
mattis.vaaland@vl.no

‘J

eg kan kjenne meg igjen
i Peter og opplevelsen av
å være utilstrekkelig. Det
er en veldig menneskelig følelse og enkel å kjenne seg
igjen i: å forsøke å være god nok,
men ikke å få det til, sier Maria
Saxegaard, programutvikler for
«Helt ærlig» i KFUK-KFUM.
Saxegaard feirer vanligvis
påsken på leir sammen med
Ringerike Ten Sing. Men koronakrisen har nedskalert årets
feiring til «litt godteri og fritid i
Oslo», ved siden av å lage konfirmant-podkasten Kirkestua for
Den norske kirke sammen med
Christine Andreassen og Sophie
de Rohan Birkeland.
Ensomhet. Saxegaard husker
godt lystenningen i midnattsgudstjenestene og opplesningen
av påskefortellingen fra da hun
var barn. Langfredag gjorde et
spesielt inntrykk på henne.
– Hvordan tolker du ordene av
Jesus: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg»?

Når Jesus vasker
føttene til alle disiplene snur han opp
ned på samfunnsklassene.

– Det er kanskje det som gjorde mest inntrykk på meg. Påskefortellingen er en sterk fortelling
om Jesus som menneske, og ensomheten som kommer med det.
Hun legger til at det nok er
mange i verden som føler på ensomhet akkurat nå.
– Da tenker jeg særlig på barna
som sitter fanget i Moria-leiren.

Maria Saxegaard, , programutvikler for «Helt ærlig» i
KFUK-KFUM

Utfordring. I arbeidet med
podkasten Kirkestua er det særlig én episode fra Skjærtorsdag
hun har brukt mye tid på:
– Når Jesus vasker føttene
til alle disiplene, snur han opp
ned på samfunnsklassene. Jeg
tenker mye på mennesker i dag
som ikke evner å behandle andre som likeverdige. Jesus ber oss
om å bruke ham som forbilde, og
handle i nestekjærlighet.
Et ansvar.– Paulus skriver at
Kristus døde for våre synder.
Hvordan tolker du dette?
– Det er en gave og en mulighet for tilgivelse. Samtidig forteller det noe om at alle mennesker
evner å gjøre vonde ting. Vi har
et ansvar for hele tiden å velge
det gode.

ET VALG: Vi har et ansvar for hele tiden å velge det gode, mener Maria Saxegaard.

Håp mot håpet
Werner Jeanrond
synes det vakreste
øyeblikket i påskefortellingen er når
Emmaus-vandrerne
kjenner igjen Jesus.
INGEBORG MISJE BERGEM
ingeborg.misje@vl.no

KVINNENES ROLLE: – Det er noe
med patriarkatet, det er som om
menn er mer blinde enn kvinner,
også i dag, sier professor Werner
Foto: Erlend Berge
Jeanrond.

‘F

or meg handler påsken om at det konkrete mennesket Jesus
Kristus ga sitt liv for
sitt prosjekt, å forkynne Guds rike.
Hans oppstandelse kaller oss til etterfølgelse, sier Werner Jeanrond,
professor i systematisk teologi ved
Det teologiske fakultet.

Jeanrond sier noe av det som berører spesielt ved påskefortellingen er at det er kvinner, ikke menn,
som først kjenner igjen Jesus.
– Det er noe med patriarkatet, det er som om menn er mer
blinde enn kvinner, også i dag.
Jeg lurer på hvorfor det er sånn.
Emmaus-vandrerne. Det vakreste øyeblikket i påskefortellingen er for Jeanrond øyeblikket
der Emmaus-vandrerne kjenner
igjen Jesus da han bryter brødet.
– De trengte lang tid, de forsto
først hvem han var da nattverden
åpnet øynene deres. Da finnes
det også en sjanse for meg, tenker jeg, sier Jeanrond.
Ritualer. For Jeanrond er
Jesu ord på korset – «Min Gud,
min Gud, hvorfor har du forlatt
meg?» den største utfordringen

til radikalt håp i evangeliene.
– Johannes av Korset kaller det
«håp mot håpet», det punktet der
man ikke har noe annet å stole på
enn Guds løfte om ikke å forlate
oss. Det er en del av erfaringen
også i disse koronatider. Vi har
ingen garantier for at vi lever i
kveld, men Jesu ord er en innbydelse til oss om å sette vår lit
til Gud. Til syvende og sist er det
dét som gjelder.
Guds rikes ankomst. – Paulus
sier at Kristus døde for våre synder. Hvordan tolker du det?
– Det er en måte å forstå Jesu
meningsløse død på. Men det er
ikke den eneste måten å forstå
den på. Noe av det farligste som
har hendt teologien er at vi har
tatt Jesu død ut av sammenhengen med Guds rike. Vi kan ikke
skille Jesu død fra Guds rikes an-

U

Foto: Erlend Berge

Jesu ord er en innbydelse til oss om å
sette vår lit til Gud.
Werner Jeanrond, professor
i systematisk teologi ved Det
teologiske fakultet.

komst. Og vi kan ikke vær en del
av oppstandelsen hvis ikke lar
ham forandre oss radikalt.
– Hvordan skal du feire oppstandelsen?
– Påskenattsmessen betyr mye
for meg. Da jeg bodde i Chicago feiret jeg den ved Lake Michigan, og så solen gå opp over
vannet. Det er en fin metafor. I
år blir det mer eksperimentelt.
Vi tror vi skal spise frokost via
Zoom med barna våre i Sverige
på påskemorgen, for å feire oppY
standelsen sammen.
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– Umulig
kraft å forstå
Skuespiller
Frank Kjosås
er usikker på
om fordumsFrank ville
fulgt Jesus. Og
han mener
at Jesu farvel
til disiplene
var «ekstremt
dårlig gjort».

OVERVELDET: – Hele Jesu hjerte
var full av en altomfattende
kjærlighet, mener skuespiller
Foto: Adrian Nielsen
Frank Kjosås.

MATTIS C. O. VAALAND
mattis.vaaland@vl.no

‘D

et som gjorde mest inntrykk, i vår versjon
av Bibelen, er Jesu farvel til disiplene og
at han sier at de bare må godta det. Det er
ekstremt dårlig gjort, sier Frank Kjosås,
skuespiller ved Det norske teateret.
I løpet av skuespillerkarrieren har Kjosås spilt
både Judas, i Jesus Christ Superstar og Jesus, i
Bibelen. De to forestillingene er ifølge ham selv de
to «kjipeste versjonene av påsken». Det vakreste
øyeblikket i påskefortellingen synes han er den siste
nattverden.
– Hele Jesu hjerte var full av
kjærlighet, og han mente at kjærlighet var løsningen. Ikke kjærlighet i den vanlige betydningen,
men en altomfattende kjærlighet
– den han var villig til å ofre seg
for, sier han.

U

«Forferdelig». For Kjosås har
påsken «alltid» handlet om familie,
Ut fra min natur fjellturer og hytten. I år vil han bruke påsken til å finne et nytt prosjekt
ville jeg nok
der han kan «bygge eller skrive».
forsøkt å ikke
– Nå har jeg bygget en TV-benk.
være der.
Det er fint å lære seg noe når man
Frank Kjosås, skuespiller først sitter her. I disse koronatider
er vi gitt muligheten til å kjenne på
roen overalt og gjenvinne kunsten
å kjede seg, sier han.
– Hvordan ville du reagert om du var tilstede på
langfredag?
– Jeg vet ikke om Frank i fordums tid ville fulgt Jesus
eller ikke, men ut fra min natur ville jeg nok forsøkt
å ikke være der. Bare konseptet korsfestelse er helt
forferdelig, sier han.
«Grusom åpenbaring». Jesus ord: «Min Gud, min
Gud, hvorfor har du forlatt meg» tror Kjosås handler
om en «grusom åpenbaring»:
– I det siste øyeblikket forstår Jesus at den ultimate
farsfiguren han har lett etter ikke finnes. Jeg påstår
ikke at det ikke finnes en Gud, men at det i så fall ville
vært en umulig kraft å forstå, sier han.
– Gitt at fortellingen om oppstandelsen var sann,
hvilke konsekvenser ville den ha?
–Dødsangsten hadde enten blitt forsterket eller forminsket ganger ti. Mange ville ha spurt seg: Står jeg opp
igjen eller dør jeg? Den verdensomspennende konsekvensen ville kanskje vært at mange rike hadde gjort
mye for muligheten til å stå opp igjen.

HOLDER IGJEN: – Når opplevelsen av nærhet til Gud glipper, er impulsen min å skynde meg tilbake til nærheten igjen,
sier Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsens lederråd og hovedpastor i menighetsnettverket Salt. Foto: Erlend Berge

Prøver å holde
bremsene inne
I påskefortellingen finner
Øystein Gjerme rom for
livets mørke dager. Men
oppstandelsen kommer.
Allerede nå ser han glimt
av den.
MORTEN MARIUS LARSEN
morten.marius.larsen@vl.no

‘E

gentlig vil jeg skynde meg til oppstandelsesdagen, men jeg prøver å
holde bremsene inne. Jeg vil tillate
meg å gå dagene før, der jeg kan jeg
kjenne på sorg, usikkerhet og lidelse, sier Øystein Gjerme.
Mens påsken tidligere var høytid for ski og
familieliv, har forkynnelse blitt en viktigere
oppgave for Pinsebevegelsens øverste leder de
seneste årene. Selv om dagene skal tilbringes
med familie, og forhåpentligvis noen skiturer,
blir det vanskelig å skru av bibeltekstene, sier
Gjerme.
– Appelsinen og solkremen får nok en spesiell
smak av glede og alvor for pastorer, sier han.
Nærhet til Gud. I år, når Gjerme inntar talerstolen som hovedpastor i menighetsnettverket Salt
Bergenskirken, vil forsamlingen sitte i digitale
benkerader foran hver sin skjerm. All usikkerheten som følger koronakrisen har fått Gjerme
til å stoppe opp ved Jesu ord på korset: «Min Gud,
min Gud, hvorfor har du forlatt meg.»
Som pinsevenn kommer Gjerme fra en tradi-

sjon som har vektlagt nærheten til Gud.
– Her har opplevelsen av nærhet vært parameteren for å måle åndelig helse. Når dette
glipper, er impulsen min å skynde meg tilbake
til nærheten igjen, sier Gjerme.
Pastoren holder mer igjen nå enn da han var
yngre. Ved å gå med mennesker gjennom lidelse,
har han lært at sorgperioder og kriser må ta sin
tid. Men han lar seg fascinere av kontrasten mellom
skjærtorsdag og langfredag. Når Jesus henvender
seg til Gud i Getsemane,
bruker han det intime ordet Abba, som betyr «far».
I den mørkeste timen, på
korset, sier han «Eloi», som
betyr «allmektig Gud» på
Man vil streve med
arameisk.
– Gud erfares som begge troen hvis man
deler. Man vil streve med
krever at Gud alltroen hvis man krever at
Gud alltid skal være intim, tid skal være intim,
nær og forståelig. Livet har nær og forståelig.
også de mørke dagene. Men
også her går det an å holde Øystein Gjerme, leder for
Pinsebevegelsens lederråd
fast på bekjennelsen av at
og hovedpastor i menighetsGud er allmektig.
nettverket Salt

U

Oppstandelse. Selv om
troen rommer den, vil ikke
pinselederen vil bli værende i dødsskyggens dal.
Oppstandelsen kommer. Allerede nå preger den
omgivelsene våre, mener han.
– Disse ukene har vi sett en kollektiv evne
til å velge bort penger og personlig komfort av
hensyn til de sårbare. For meg er det et glimt
av at livet seirer over døden.
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– Etter natten
fyller lyset
hagen
Hvert år oppdager Silje
Kvamme Bjørndal nye
karakterer hun kan identifisere seg med i påskefortellingen. Påskemorgen
beveger henne alltid.
MORTEN MARIUS LARSEN
morten.marius.larsen@vl.no

E

tter flere mørke dager med sorg og fortvilelse, er det morgen. Maria leter etter
Jesus, som er borte fra graven. Så står han
der plutselig, rett foran henne.
– Jeg blir alltid beveget av fortellingen fra gravhagen, sier KRIKs generalsekretær Silje Kvamme
Bjørndal.
Ikke bare er Jesus oppstanden. I møtet med
Maria er han også nær.
– Han er ikke bare en livskraft ute i kosmos,
men han kjenner Maria og de snakker sammen.
Det møtet er noe av det vakreste i påskefortellingen, sier Kvamme Bjørndal.

U

Hvis håpet kirken
snakker om skal
være verdt å
klamre seg til, må
det være fordi
Jesus stod opp
igjen.
Silje Kvamme Bjørndal,
KRIK-general

Oppdager nye skikkelser. Påskefortellingen
kommer igjen hvert år, selv om både vi og verden
er annerledes. Silje Kvamme Bjørndal oppdager
alltid nye skikkelser hun kan identifisere seg med.
– Det ene året er vi kanskje Peter, med tvilen
og fornektelsen. I år har jeg tenkt mye på Maria,
Jesu mor. Det kan være en lang påskemeditasjon
i seg selv å tenke på henne som følger sønnen sin
fra den voldsomme hyllesten på palmesøndag til
fortvilelsen og hjelpeløsheten langfredag.
Fortellingens kraft. At fortellingene handler om
mennesker med begrensninger, smerte og utfordringer, er noe av kraften i påsken, mener Kvamme
Bjørndal.
– Hvis avstanden til min verden var for stor,
hadde den kristne troen også blitt livsfjern. Jesus
møtte levd liv. Da kan vi hvile i at han også møter
oss i våre levde liv, sier hun.
Mange har påpekt at mennesker finner identitet,
sammenheng og retning i fortellinger.
– Det finnes mange nydelige fortellinger som
kan røre ved oss og gi håp. Men kirkens påstand
er at Bibelen bærer med seg sannhet. Hvis håpet
kirken snakker om skal være verdt å klamre seg
til, må det være fordi Jesus stod opp igjen, sier
Kvamme Bjørndal.
Påskemorgen. «Inn i natten. Gjennom døden.
Bakom demrer morgenrøden», sier en av Ibsens
karakterer i dramaet Brandt. Dette setter ord på
scenen som utspiller seg påskemorgen, når «lyset
fyller haven».
– Fortellingen sier meg at det kommer en morgen
etter natten. På den andre siden av mørket finnes
lys, avslutter Kvamme Bjørndal.

HÅP: – Fortellingen sier meg at det kommer en morgen etter natten, sier KRIK-general Silje Kvamme Bjørndal.

Foto: Erlend Berge
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– Ubegripelig at
Jesus ble korsfestet
Fortellingen om Jesu lidelse
og død kan ha påvirket
Ingeborg Senneset til å
kjempe mot urettferdighet.
Men korsfestelsen har ingen
lyspunkter.
MORTEN MARIUS LARSEN
morten.marius.larsen@vl.no

‘D

a jeg var liten, trodde jeg på ramme
alvor at det som skjedde i påskeevangeliet var ekte. Jeg ser ikke bort fra at
det bidro til å lede meg dit jeg er nå,
sier Ingeborg Senneset.
Journalisten og kommentatoren i Aftenposten husker godt hvor sint hun som liten var på Judas. Og hvor
urettferdig det var at Jesus ble korsfestet, han som
bare var snill og god.
– Det var ubegripelig. Ikke bare ble Jesus pisket,
ikledd tornekrone og måtte bære korset. Han opplevde
også at vennene sviktet ham. Det rev meg i stykker
og mobiliserte nok noe i meg, sier Senneset.
Noe av Sennesets engasjement for menneskerettigheter og kamp mot urettferdighet kan kanskje spores
tilbake til disse bibelfortellingene, mener hun.
Det kan også den tidlige interessen for tortur.
– Jeg var opptatt av at Jesus og flere andre, som
Samson, ble torturert i Bibelen. Så da vi endelig fikk
velge særemne på ungdomsskolen, holdt jeg foredrag
og viste frem plansjer med ulike torturmetoder.

U

Det er et godt
spørsmål å stille i
dag: Hva er det vi
vasker hendene
våre for nå?
Ingeborg Senneset,
journalist og
kommentator
i Aftenposten

Meningsløst. Korsfestelsen i seg selv har få lyspunkter, mener Senneset. Hun fremhever at det var Jesu
lydighet mot farens vilje som ledet til døden på korset.
– Den innstillingen er helt horribel. Den lærer folk
at de skal bite det i seg hvis de behandles dårlig av
sin far eller andre maktpersoner. Istedenfor å utholde
grusomme liv fordi man har lært å hedre sin mor og
far, burde man bli forbannet og si: Jeg fortjener ikke
at du behandler meg så dårlig.
– Mange teologer mener det nettopp er Jesu død
på korset som gjør at verden reddes. Hva tenker du
om det?
– Hvis lederen av kulten min døde, og jeg fremdeles
ønsket oppslutning om ideologien hans, da ville jeg
også malt videre på et guddommelig bilde, forklart
at det var en grunn til at lederen døde. Og at han stod
opp igjen. Men det å bli torturert og drept er i utgangspunktet meningsløst.
Ateistisk påske. Som voksen feirer Senneset en
ateistisk påske. Selv om hun sluttet å tro og «kom ut
av skapet» som ateist i 20-årsalderen, gir høytiden
fremdeles anledning til refleksjon.
Pontius Pilatus er en karakter hun kan relatere til.
– Han ønsker faktisk å gjøre det rette, men blir presset til å korsfeste Jesus. Så vasker han hendene sine
etterpå. Det er et godt spørsmål å stille i dag: Hva er
det vi vasker hendene våre for nå?
Spørsmålet er særlig aktuelt i lys av sosiale medier, hvor mennesker lett kan settes i bås og henges
ut, mener Senneset.
– Hvem lar vi bli korsfestet i full offentlighet, selv
om vi føler innerst inne at ikke er helt riktig? Hva skal
til for at vi ofrer egen anseelse eller makt for å stå opp
mot et kollektivt krav eller følge flokken?

ATEIST: Det å bli torturert og drept er i utgangspunktet meningsløst, mener kommentator Ingeborg Senneset.

Foto: Erlend Berge
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Midt i svikets natt gir Jesus vennene sine nådens beger. I 1896 malte Pascal Dagnan-Bouveret Jesu siste måltid med disiplene.

Foto: Pascal Dagnan-Bouveret (Wikipedia)

Til vi møtes igjen
Vi skal spise og drikke sammen igjen, sier Jesus til disiplene, før de bryter opp fra fellesskapet
og går inn i natta. 2000 år senere står nattverdbord udekket på skjærtorsdags kveld. Men vi
sees igjen.
KAREN KILANE
religion@vl.no

J

esus har mange ganger forberedt disiplene
på det som skal skje, forespeilet dem at de nå
går inn i en usikker og forvirrende periode.
Denne kvelden er et farvel med verden slik
de har blitt vant til at den er, men samtidig er det
også den kvelden hvor noe nytt innstiftes.
«Vi begynner å se på hverandre med det harde
blikket vi får når vi er redde,» sa nettopp Hedvig
Montgomery i Vårt Land om den situasjonen vi
selv lever i nå. Senter for frykt og senter for sinne
ligger nær hverandre i menneskets hjerne. Når vi
er redde, begynner vi å skule mot dem som handler
feil. Skjærtorsdag kveld må også ha dannet grobunn
for harde blikk. Feil valg var i ferd med å bli tatt,
og mange svikere var samlet på ett og samme sted.
«Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde
meg», sier Jesus.
Hvem er det? spurte bedrøvede disipler. Da svarer
Jesus åpent: «Den som har dyppet hånden i fatet
sammen med meg, han skal forråde meg». Fatet
han snakker om, er et fat med eddikvann. Alle dyppet grønnsaker i dette fatet. Jesus og Judas prater
videre om sviket, trolig uten at de andre hører.
Disiplene ser ned i eddikvannet. Blikkene skulle
snart hardnes til. Jesus ser ned i den røde vinen,
blikket hans er varmt. Under påskemåltidet inntok
Jesus den rollen som en husfar hadde. Han leste
tekstavsnittene og bønnene som hørte påskemåltidet til. For hver rett og for hvert beger blir takken
framsagt. Alt det som Jesus sier denne kvelden,
hører påskemåltidet til. Samtidig, når han kommer

U

Nå er de fleste
nattverdbord
i landet vårt
udekket. Men vi
sees igjen. Og inntil
da: Måtte blikkene
være varme slik
også Jesu blikk er
varmt.

til brødet og vinen, sier han noe
som gir helt ny mening: «Dette er
min kropp», «dette er mitt blod».
Jesus etablerer en reell sammenheng mellom sin kropp, sitt blod,
brødet og vinen. Hvorfor dette
skillet mellom kropp og blod?
Går det ikke for ett? I det gamle
testamentet ble offerdyrets blod
skilt fra kroppen. Skillet mellom
blod og kropp gjør bildet tydelig:
Jesus er offerlammet.
Jesus skulle sviktes, han
skulle oppleve at de få han
hadde grunn til å stole på, forsvant inn i skyggene og søvnen.
Han skulle også kjenne bitende
frykt og angst. Men da han løftet
opp en soldats øre, da han møtte
blikket til bestevennen over bålet
og hanen gol, da han snakket til
røveren på korset, da var ikke
blikket hardt.
Midt i svikets natt gir han vennene sine nådens beger. «Ta imot
og spis! Dette er min kropp.»
«Drikk alle av det!»
Gjennom kriger, medgang og
motgang, under katastrofer og
undertrykking har måltidet blitt
feiret. Nå er de fleste nattverdbord i landet vårt udekket. Men
vi sees igjen. Og inntil da: Måtte
blikkene være varme slik også
Jesu blikk er varmt.

Skjærtorsdag
På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom
disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i
stand til påskemåltidet for deg?» Jesus svarte: «Gå inn
i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren
sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid
med disiplene mine.’» Disiplene gjorde som Jesus
hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet.
Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen
med de tolv. Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg
sier dere: En av dere skal forråde meg.» Da ble de
dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham:
«Det er vel ikke meg, Herre?» Men han svarte: «Den
som har dyppet hånden i fatet sammen med meg,
han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort, som
det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som
forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre
for det mennesket om det aldri var født.» Judas, han
som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg,
rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus. Mens de
holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det,
ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min
kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa:
«Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens
blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.
Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne
frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny
sammen med dere i min Fars rike.» Da de hadde
sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.
Matt 26,17-30
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Langfredags Gud
Lidelse finnes. Mørket eksisterer. Og vi vedkjenner oss det. Gud har omfavnet lidelsen og gått
rett inn i den.
Gud som er vår Gud. Vi identifiserer oss med Jesus
som henger på korset.» Men vi også tror på lidelsens Gud, vi tror på langfredags Gud.
Påskedags Gud er aldri mer enn et åndedrag
unna oss, men en tro uten langfredagens mørke
vevd inn i seg, vil kanskje blåse over ende i neste
vindkast.
Da jeg kom hjem fra den reisen, skrev jeg en
trosbekjennelse som ville favne hele bredden:

JOSTEIN ØRUM
religion@vl.no

D

et finnes knapt lys i lidelseshistorien,
og på langfredag må vi lese fortellingen
som om det ikke finnes noen fortsettelse, den slutter da «Jesus ropte høyt og
utåndet». Alt som skjer etterpå er egentlig en helt
annen historie. I langfredagens tekstlesninger slutter alltid fortellingen når lyset slukkes: Jesus døde.
Langfredag er den mørke bakgrunnen som gjør
alt lys vakkert – og livet troverdig. Lidelse finnes.
Mørket eksisterer. Og vi vedkjenner oss det. Gud
har omfavnet lidelsen og gått rett inn i den.
Langfredag er den dagen som utvider den kristne
troen med en hel verden, for det er denne troen
som har rom i seg til å slynge mot himmelen: «Min
Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det er
den troen som har gjemt i vokabularet: «Min sjel er
tynget» og «Ta dette begeret fra meg!» Dette er tre
replikker fra Jesu dypeste dyp, langfredagsdøgnet.
En annen replikk fra den samme natten er en helt
annen: «Abba, Far!» Den er nærere, den er tillitsfull. Ordet abba er fra Jesu eget språk, arameisk,
og betyr far. Fra den mørke hagen utenfor Jerusalem en fredags natt er det som Jesus legger en arm
rundt alle som ikke vender ryggen til Gud selv

Langfredag

Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot
Oljeberget. Jesus sa til dem: «Dere kommer alle
til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det
står skrevet: Jeg skal slå gjeteren, og sauene
skal bli spredt. Men etter at jeg er stått opp,
skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Da sa
Peter: «Om så alle vender seg bort fra deg –
jeg gjør det ikke!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg
sier deg: Nå i natt, før hanen galer to ganger,
skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter
forsikret: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg
ikke fornekte deg!» Det samme sa de alle. Da
de kom til et sted som heter Getsemane, sa han
til disiplene: «Sett dere her mens jeg ber!» Så
tok han med seg Peter, Jakob og Johannes.
Han ble grepet av angst og gru, og han sa til
dem: «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli
her og våk!» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå
ham forbi, om det var mulig. Han sa: «Abba,
Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra
meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da
han kom tilbake og fant dem sovende, sa han
til Peter: «Simon, sover du? Klarte du ikke å
våke en eneste time? Våk og be om at dere
ikke må komme i fristelse! Ånden er villig,
men kroppen er svak.» Igjen gikk han bort og
ba med samme ord. Da han kom tilbake, fant
han dem igjen sovende, for øynene deres var
tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle
svare ham. Han kom til dem for tredje gang
og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er
det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp,
la oss gå! Han som forråder meg, er nær.»
I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk som
var væpnet med sverd og stokker. De kom
fra overprestene, de skriftlærde og de eldste. Forræderen hadde avtalt et tegn med
dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham
og før ham bort med sikker vakt.» Og da han
kom, gikk han straks bort til Jesus og sa: «Rabbi!» og kysset ham. Så la de hånd på ham og

Jeg tror på langfredags Gud,
du som har gjemt deg i gåter.
Jeg tror på lidelsens Gud,
som gråter med oss når vi gråter.

Langfredag er dagen som utvider den kristne troen med en hel verden,
skriver Jostein Ørum. Bildet viser Caravaggios framstilling av Jesus som får
Foto: Caravaggio (Wikipedia)
tornekronen på hodet.

om de er nedlesset under en vond
tyngde, forlatt. I samme pust – og
i samme tro – kan man si både
Abba, Far! og Hvorfor?
En prest i Irak sa til meg: «Dere

tok ham til fange. En av dem som sto der,
dro da sverdet og hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham øret. Men Jesus
sa til dem: «Dere har rykket ut med sverd
og stokker for å gripe meg, som om jeg var
en ransmann. Dag etter dag var jeg hos dere
og underviste på tempelplassen, men da
grep dere meg ikke! Men slik skulle skriftene
oppfylles.» Da forlot alle ham og flyktet. En
ung mann var i følge med Jesus; han hadde
bare et linklede om seg. De grep ham, men
han slapp linkledet og flyktet naken bort.
De førte Jesus til øverstepresten, og alle
overprestene, de eldste og de skriftlærde
kom sammen. Men Peter hadde fulgt etter
ham på avstand, helt inn på gårdsplassen
hos øverstepresten. Der satt han sammen
med vaktene og varmet seg ved bålet.
Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe
vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til døden, men de fant ikke noe. Mange vitnet falskt
mot ham, men vitneutsagnene deres stemte
ikke overens. Da sto noen fram og kom med
dette falske vitneutsagnet mot ham: «Vi har
hørt ham si: ‘Jeg skal rive ned dette tempelet
som er gjort med hender, og på tre dager bygge
et annet som ikke er gjort med hender.’» Men
heller ikke her var det samsvar mellom vitneforklaringene. Da reiste øverstepresten seg,
steg fram og spurte Jesus: «Har du ikke noe å si
til det de anklager deg for?» Men han tidde og
svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten:
«Er du Messias, Sønn av Den velsignede?» Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd
og komme med himmelens skyer.» Da flerret
øverstepresten kappen sin og sa: «Hva skal vi
nå med vitner? Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig
til å dø.Da ga noen seg til å spytte på ham,
og de bandt for øynene hans, slo ham med
knyttnevene og sa: «Nå kan du være profet!»
Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag.
Imens var Peter nede på gårdsplassen. En
av tjenestejentene hos øverstepresten kom

europeere har først og fremst en
påskedagsteologi. Dere er opptatt av oppstandelsen. Mitt folk
har mer en langfredagsteologi;
det er som om vi befinner oss på
langfredag. Det er den lidende

Jeg tror på påskenatts Gud,
du som har svøpt deg i mørket.
Jeg tror på taushetens Gud,
som finnes i netter og tørke.
Jeg tror på påskedags Gud,
du som har reist deg med seier.
Jeg tror på skapelsens Gud:
Ditt liv er det livet jeg eier.
Jeg tror på hverdagens Gud,
som går der jeg går alle dager.
Jeg tror på den evige Gud
og fjellet av nåde som rager.

forbi, og da hun fikk øye på Peter der han
satt og varmet seg, så hun nøye på ham og
sa: «Du var også med denne Jesus fra Nasaret.» en han nektet og sa: «Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han
ut i portrommet, og hanen gol. Men jenta fikk
øye på ham og begynte igjen å si til dem som
sto omkring: «Han er en av dem.» Men han
nektet på ny. Kort etter sa også de som sto
der, til Peter: «Visst er du en av dem. Du er jo
også galileer.» Men han ga seg til å banne og
sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen dere
snakker om.» I det samme gol hanen for annen
gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt
til ham: «Før hanen galer to ganger, skal du
fornekte meg tre ganger.» Og han brast i gråt.
Straks det ble morgen, og overprestene med
de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet,
hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham
bort og overga ham til Pilatus. Pilatus spurte
ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du
sier det.» Overprestene kom nå med mange
anklager mot ham. Og Pilatus spurte ham
igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt det
de anklager deg for.» Men Jesus svarte ikke et
ord, og Pilatus undret seg. Hver høytid pleide
Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. En
som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde
begått et drap under opprøret. Da mengden
møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som
han pleide, svarte han: «Vil dere at jeg skal
løslate jødenes konge?» For han visste at det
var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i
stedet. Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere
da jeg skal gjøre med ham som dere kaller
jødenes konge?» «Korsfest ham!» skrek de
tilbake. Pilatus spurte: «Hva ondt har han da
gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» Pilatus ville gjerne gjøre mengden
tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.

Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det
som kalles pretoriet, og kalte sammen hele
vaktstyrken. De kledde ham i en purpurkappe
og flettet en tornekrone og satte den på hodet
hans. Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset,
du jødenes konge!» De slo ham i hodet med
en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og
hyllet ham. Da de hadde hånt ham, tok de
purpurkappen av ham og kledde ham i hans
egne klær. Så førte de Jesus ut for å korsfeste
ham. Og de tvang en mann som gikk forbi, til
å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne,
far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn
fra markene. De førte Jesus ut til et sted som
heter Golgata – det betyr Hodeskallen. De ville
gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot
den. Så korsfestet de ham og delte klærne hans
mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg
hver skulle få. Det var ved den tredje time de
korsfestet ham. Innskriften med anklagen
mot ham lød: «Jødenes konge». Sammen med
ham korsfestet de to røvere, en på høyre og
en på venstre side av ham. Og det skriftordet
ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant
lovbrytere. De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned
tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! Frels deg selv og stig ned fra korset!» På
samme måte hånte også overprestene og
de skriftlærde ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke
frelse! La nå Messias, Israels konge, stige ned
fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som
var korsfestet sammen med ham, hånte ham.
Da den sjette time kom, falt det et mørke over
hele landet helt til den niende time. Og ved den
niende time ropte Jesus med høy røst: «Eloï,
Eloï, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud,
min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen
av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør,
han roper på Elia.» Da løp en bort og fylte en
svamp med vineddik, satte den på en stang
og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss
se om Elia kommer for å ta ham ned.» Men
Jesus ropte høyt og utåndet. Markus 14,26-15,37
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Påskedag

Ved daggry den første dagen i
uken kom kvinnene til graven
og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i
stand. Da så de at steinen var rullet fra graven. Og de gikk inn, men
fant ikke Herren Jesu kropp. De
visste ikke hva de skulle tro, men
med ett sto det to menn hos dem
i skinnende klær. Kvinnene ble
forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa
til dem: «Hvorfor leter dere etter
den levende blant de døde? Han
er ikke her, han er stått opp. Husk
hva han sa til dere mens han ennå
var i Galilea: ‘Menneskesønnen
skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og
den tredje dagen skal han stå
opp.’» Da husket de hans ord. Og
de vendte tilbake fra graven og
fortalte alt dette til de elleve og
til alle de andre.
Lukas 24.1-9

Kvinnene vandrer mot graven, men graven er tom. Dermed var grunnlaget lagt for den kristne tro og
for den største festdagen i den verdensvide kirke. Caspar David Friedrich malte de sørgende kvinneFoto: Caspar David Friedrich (Wikipedia)
nes vanding i 1835.

Soloppgang
etter mørketid

Også i år kommer dagen da mørketiden er over.
KJETIL GILBERG
religion@vl.no

J

eg er oppvokst i nord, og husker de dagene
sola endelig kom tilbake etter en lang vinter.
Mørketiden hadde lagt en demper på humøret, og begrenset all aktivitet. Nå fikk vi fri fra
skolen, slik at vi kunne nyte dagen til fulle. Mørketiden var over, og gleden sitret i kroppen over at vi
gikk mot lysere tider.
Alle de fire evangelistene var opptatt av at Jesu
oppstandelse er et skifte fra mørke til lys. På langfredag senket det seg et totalt mørke over Jerusalem, et fortapelsens mørke. Selv om det var midt
på dagen, var det like mørkt som på natten. Mørket
var ikke bare fysisk. Fra langfredag levde disiplene
i et tre dagers mentalt og sjelelig mørke, som får
en lang nordnorsk vinter til å fortone seg som en
sommerdag. Også framtiden så dyster ut for de to
kvinnene som gikk til Jesu grav tidlig en morgen.
Begge hadde forlatt alt for å følge Jesus, og det nye
hverdagslivet ga dem grunnleggende mening og
glede. Nå var det over. Han som hadde omtalt seg
selv som verdens lys var død, det samme var håpet
de hadde for framtiden. Hva nå?
Kvinnene hadde stått opp tidlig, og begynt å gå

U

Kirken undervurderer ikke
mørkets krefter,
men feirer at Guds
gode krefter er
større.

mens det ennå var mørkt. De hadde tatt med velluktende oljer, og ifølge evangelisten Markus var
de framme ved graven da sola sto opp. Her oppdaget de at steinen var rullet vekk fra inngangen, og
Jesu kropp var borte. Med ett sto to menn i skinnende klær foran dem: «Hvorfor leter dere etter
den levende blant de døde? Han er ikke her, han
er stått opp.». Kvinnene vendte tilbake og fortalte
de andre sørgende om det de hadde opplevd. Fra
andre steder i Bibelen vet vi at den oppstandne
Jesus viste seg for kvinnene på vei til de andre, og
de neste dagene viste han seg for disiplene. Han
snakket med dem og spiste sammen med dem, og
den mest skeptiske fikk kjenne på sårene hans.
Senere viste han seg for mer enn 500 mennesker
på en gang.
Det er vitneutsagn fra alle disse, som gjør at
kirken i dag kan feire sin største festdag. Jesu oppstandelse er grunnlaget for hele den kristne tro.
Kirken undervurderer ikke mørkets krefter, men
feirer at Guds gode krefter er større. Derfor feirer den kristne kirke med jublende sang og evig
takknemlighet, at oppstandelsen gir håp om lysere
tider i enhver mørketid. Selv i døden finnes det lys.
Derfor lyder kirkens påskehilsen fra alle verdens
hjørner: «Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden.»
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2. påskedag

De to disiplene visste ikke at han som sto foran dem var den eneste i Jerusalem som virkelig visste hva som hadde hendt de siste dagene.

Foto: Robert Zünd (Wikipedia)

Påskedags blues
Er du bedre på «nå ja», enn shalala og halleluja?
Da er andre påskedag for deg.
KAREN KILANE
religion@vl.no

F

ørste påskedag er kirkens største festdag.
Forskjellige menigheter har sine uttrykk,
men dette er det samme hos dem alle denne
dagen: Sanger om glede, finstasen på, høytid.
Men hva når det er fest og du ikke helt klarer å
få hjertet med i gleden?
I søndagens tekst møter vi to disipler som var på
vei til landsbyen Emmaus. Det var første påskedag,
livet hadde overvunnet døden, Jesus hadde nettopp
stått opp fra graven. Jesus levde. Men de visste det
ikke. Eller, når sant skal sies: Den samme morgenen hadde kvinnene kommet løpende og fortalt
at graven var tom. Et vitnesbyrd fra en kvinne var
ikke noe man nødvendigvis festet lit til, men disse
kvinnene var jo til å stole på. Disse to disiplene var
tilstede midt i verdenshistoriens største hendelse,
de hadde billetter til både første rad og backstage,
men likevel var ikke gleden der.
Mens de gikk der langs veien og snakket om
det som hadde skjedd de siste dagene, og det var
nok å snakke seg gjennom, kom det en mann og
slo følge med dem.
«Hva er det dere går og snakker så ivrig om?»
De stanset og så bedrøvet opp, og den ene, han
som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste
tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er
hendt der i disse dager.»
Jeg lurer på om Jesus smilte litt da, litt slik som
vi gjør når vi har en god hemmelighet vi prøver å
holde hemmelig?
De to disiplene visste ikke at han som sto foran

U

Jeg lurer på om
Jesus smilte litt
da, litt slik som vi
gjør når vi har en
god hemmelighet
vi prøver å holde
hemmelig?

dem var den eneste i Jerusalem som virkelig visste
hva som hadde hendt de siste dagene.
Det var nok av detaljer å diskutere fra de siste
dagene: Hvem sa hva når, hvem sovnet først, hvordan hadde det vært med bjelken han skulle bære,
hvem hadde ordnet med graven? Vi vet hvor mange
detaljer vi mennesker trenger å snakke om etter
traumatiske hendelser.
Deres nye følgesvenn visste svaret på alle disse
konkrete spørsmålene, men det var ikke det han
ville snakke med dem om: Han ville snakke om
betydningen av det som hadde hendt.
Derfor begynner han å legge ut for dem om hva
som står om Messias fra Moses av og hos alle profetene. Akkurat hvilke skrifter Jesus snakket om,
det vet vi ikke konkret. Men han må ha stått for en
fantastisk fortellerstund, for disiplene ble grepet.
Når de kommer fram, er de ikke klare for å gi
slipp på ham. De inviterer den fremmede med seg
hjem. Fremdeles gjenkjenner de ham ikke.
Så skjer det: De bryter brød, de drikker vin. Den
fremmede inntar rollen som husfar under måltidet.
Og påskedags under begynner å demre for dem.
De ser hvem han er, de gjenkjenner ham i det konkrete, i måltidet. Så forsvinner han.
Og de to løper. Der føttene før subbet tungt, er
trinnene nå lette. Der hjertet tidligere var så fylt
av forvirring og uro at det ikke var plass for annet
enn sorg, løper de nå med hamrende og brennende hjerter.
Det er vondt når sorg og uro tar så stor plass at
man ikke klarer å ta del i gleden alle andre feirer
første påskedag. Men det finnes flere sjanser.
Kanskje skjer det noe langs veien?

Samme dag var to disipler på
vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, og de snakket om alt det som
var skjedd. Mens de nå snakket
sammen og drøftet dette, kom
Jesus selv og slo følge med dem.
Men øynene deres ble hindret i å
se, så de ikke kjente ham igjen.
Han sa da til dem: «Hva er det
dere går og snakker så ivrig om?»
De stanset og så bedrøvet opp,
og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den
eneste tilreisende i Jerusalem
som ikke vet hva som er hendt
der i disse dager.» «Hva da?»
spurte han. «Det med Jesus fra
Nasaret», svarte de. «Han var en
profet, mektig i ord og gjerning
for Gud og hele folket. Men våre
overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til
døden og korsfestet ham. Og vi
som hadde håpet at det var han
som skulle befri Israel! Dessuten:
I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. Og nå har også
noen kvinner blant oss gjort oss
forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke
kroppen hans. De kom tilbake og
fortalte at de hadde sett et syn av
engler som sa at han lever. Noen
av våre gikk da til graven, og de
fant det slik som kvinnene hadde
sagt, men ham selv så de ikke.»
Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt
det profetene har sagt! Måtte ikke
Messias lide dette og så gå inn til
sin herlighet?» Og han begynte
å utlegge for dem det som står
om ham i alle skriftene, helt fra
Moses av og hos alle profetene.
De nærmet seg nå den landsbyen
de skulle til, og han lot som han
ville dra videre. Men de ba ham
inntrengende: «Bli hos oss! Det
lir mot kveld, og dagen heller.»
Da gikk han med inn og ble hos
dem. Og mens han satt til bords
med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem.
Da ble øynene deres åpnet, så
de kjente ham igjen. Men han ble
usynlig for dem. De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss
da han talte til oss på veien og
åpnet skriftene for oss?» Og de
brøt opp med en gang og vendte
tilbake til Jerusalem. Der fant de
alle de elleve og vennene deres
samlet, og disse sa: «Herren er
virkelig stått opp og har vist seg
for Simon.» Så fortalte de to om
det som hadde hendt på veien,
og hvordan de hadde kjent ham
igjen da han brøt brødet.
Luk 24,13-35
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Det store
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påskekryssordet
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Hvor mange klarer du i hver kategori?
0–1 Dåren: Du forakter kloke ord.
2–4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden.
5–7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder.
8–9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen.
10 Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du er kjent for din store visdom.

Påske er quiztid. Vår quizmaster Per Åsmund Reymert
har kokt sammen 60 spørsmål fra en rekke felter.

Den

Junior quiz

Gåter

Jesus

1. Hva heter Microsoft-programmet
som brukes av mange lærere for å
undervise i karantene?
2. Hva heter Donalds heldige fetter?
3. Hvor mange mager har kua?
4. Hva heter de to søstrene i filmen
Frost?
5. Hva er det egentlige navnet til Star
Wars-skurken Kylo Ren?
6. Hva stod det på Greta
Thunbergs første protest-skilt?
7. Skal det stå a eller an foran honor?
8. Hva er spesielt med måten Kurt Cobain, Jimi
Hendrix og Paul McCartney spiller gitar på?
9. Hvilket program er Selma Ibrahim Karlsen
programleder for?
10. Hvilken TV-serie-karakter pleier å si «How
you doing?»

1. Hvem må alle mennesker, selv konger og keisere,
ta av seg hatten for?
2. Hva finnes det én av i livet, to av i fjellet, men finnes ikke i universet?
3. Hva sluker alt som du kan se, styrter hus og hamrer høye fjell til grus?
4. Jeg kan gå opp og ned uten å bevege meg. Hva
er jeg?
5. Hva ligger bak stjernene, under bakker, og fyller
tomme hull?
6. Jeg slår, men gir ikke blåmerker. Hvis jeg slutter,
blir det mye å tape. Hva er jeg?
7. Hvis du legger sammen disse tre like tallene, får
du 60. Svaret er ikke 20, så hva er
tallene?
8. Jeg er lett som en fjær, men
ingen mennesker kan holde
meg lenge. Hva er jeg?
9. Først så spiser du meg –
så blir du spist. Hva er jeg?
10. Hvor mange egg kan du legge i
en tom kurv?

1. Hvem var den første Jesus viste seg for etter
oppstandelsen?
2. Hvilket yrke hadde Josef, faren til Jesus?
3. Ifølge historikere, hva var mest sannsynlig
Jesus' førstespråk?
4. Ifølge Jesus, hvor havner to blinde personer
som leder hverandre?
5. Da Pontius Pilates ga folkemengden muligheten til å løslate Jesus, hvem sitt navn ropte de
i stedet?
6. Hvilken dyrelyd høres etter at Peter nekter
for å kjenne Jesus for tredje gang?
7. Hva var det første mirakelet Jesus utførte?
8. Hvem sa «Er ikke du Messias? Frels deg selv
og oss!»?
9. Hvilke tre navnepar finner man blant
disiplene?
10. Hva ropte Jesus ved den niende time på
korset?

Hva er yrket ditt hvis du er intenst opptatt
av skilpadder? Her er forresten Galapagosskilpadden Charlie.

Foto: Winslow Townson/
AP Photo/NTB scanpix/arkiv

Judas forråder Jesus i Caravaggios Judaskyss (16021603) som er i Det irske nasjonalgalleriet. Maleriet
ble først tilskrevet Caravaggio i 1992 da verket ble
Illustrasjon: Wikipedia
restituert.

Svar /// Junior quiz 1. Teams 2. Anton 3. 4 4. Anna og Elsa 5. Ben Solo 6. Skolstrejk för klimatet 7. An 8. De spiller alle keivhendt 9. Supernytt 10. Joey i Friends /// Gåter 1. Frisøren 2. Bokstaven L 3. Tid 4. Temperaturen 5. Mørket 6. Hjertet 7. 55+5 8. Pusten 9. Fiskekrok/agn 10. Ett (For da er den ikke tom lenger) /// Jesus 1. Maria Magdalena 2. Snekker 3. Arameisk 4. I grøfta 5. Barabbas 6. En hanes galing 7. Å gjøre vann til vin
8. Den første røveren som ble korsfestet sammen med Jesus 9. Simon (og Simon, kalt Peter), Jakob (og Jakob Alfeus’ sønn), Judas (Iskariot & Jakobs sønn). 10. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Yrker
1. Operasanger 2. Barista 3. Kosmonaut 4. Kommunedirektør 5. Hotelleier 6. En båtbygger 7. Pubvert 8. Øyesykdommer 9. Aktmodell 10. Marinbiolog /// Amerikanske presidenter 1. John 2. Jimmy Carter 3. Woodrow Wilson, Calvin Coolidge, Herbert Hoover 4. POTUS 5. Theodore Roosevelt 6. George H. W. Bush 7. «Slik går det alltid med tyranner» 8. Franklin D. Roosevelt 9. Barack Obama 10. Harry Truman og Lyndon B.
Johnson /// Godt og blanda 1. Volleyball 2. Gilette 3. Denim 4. Lima (Peru) og Mali 5. Southampton 6. En båt 7. Skating 8. Simon and Garfunkel 9. Åmot kommune 10. Geit
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PER ÅSMUND REYMERT

pera.reymert@vl.no
Hva ble en romfarer i
Sovjetunionen kallt?

Y Quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo.

Y 3 x sammenlagtvinner med Indre Østfold

Quizklubb på Vulkan Arenas quiz.
Y Journalist i Vårt Land.

st re påskequizen
Hvilket yrke

Amerikanske presidenter

1. Hva var yrket til Ivar F. Andresen, mannen
avbildet på IFA-pakken?
2. Hvilken tittel brukes ofte om de som tilbereder
ulike kaffedrikker?
3. Hva var yrkestittelen til en romfarer fra
Sovjetunionen?
4. Hva er det nyinnførte ordet som kan brukes i
stedet for Rådmann?
5. Hva jobber John Cleeses karakter Basil Fawlty
som?
6. Hvem bør du gå til for å få bygd en jolle?
7. Når han ikke spiller amatørfotball, jobber
tegneseriekarakteren Pondus som hva?
8. Hva slags sykdommer er du spesialist på hvis du
er en oftalmolog?
9. Hvis du blir flau av å si at du jobber som
nakenmodell, kan du bruke hvilket annet ord?
10. Hvis du er på Galápagos-øyene og samler inn
prøver fra skilpadder, er du hva?

1. Hva står bokstaven J for i Donald J. Trump?
2. Hvilken nålevende amerikansk president har
vært en peanøtt-bonde?
3. Ronald Reagan er én av fire presidenter som
har samme forbokstav på for- og etternavn.
Klarer du de tre andre?
4. Hvilken forkortelse brukes for «President of
the United States?»
5. Hvilken president har teddybjørnen fått
navnet sitt fra?
6. Han var pilot under 2. verdenskrig og ble
skutt ned av japanske soldater. Hvem?
7. Etter å ha skutt Abraham Lincoln, ropte John
Wilkes Booth «Sic semper tyrannis». Hva betyr
det?
8. Hvilken president stod bak reformprogrammet New Deal?
9. Hvem var den første presidenten til å besøke
Hiroshima etter atombombesprengingen i 1945?
10. Hvem var den første og hvem var den siste
presidenten Einar Gerhardsen forholdt seg til
som statsminister?

Hvem fikk teddybjørnen
navnet sitt fra?

Titanic forliste natt
til 15. april 1912 på
vei til New York.
Hvilken by reiste
skipet fra?
Foto: Wikipedia

«Mrs. Robinson» og filmen The Graduate / Manndomsprøven (norsk tittel) med Dustin Hoffman og
Anne Bancroft henger sammen. Men hvem skrev
sangen?

Godt og blanda
1. I filmen Cast Away blir Tom Hanks holdt med
selskap av en ball fra hvilken sport?
2. Hvilket selskap står bak hårfjerningsproduktet
Venus?
3. Hvilken type tøy kommer fra den franske byen
Nimes?
4. Hvilken søramerikansk hovedstad og afrikansk
land deler de samme bokstavene?
5. Titanic forliste på vei til New York. Hvilken by
reiste skipet fra?
6. Hva kjører Per og Pål hvis de bruker en
Askeladden?
7. Hvilken hobby har du hvis du tar en ollie eller
kickflip?
8. Hvem står bak sangen «Mrs. Robinson»?
9. I hvilken kommune ligger tettstedet Rena?
10. Fra hvilket dyr kommer den franske osten
chevre?

Hvilken nålevende amerikansk president har
vært peanøtt-bonde?
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Gudstjenestelisten
Påsken 2020
Alle ordinære gudstjenester er avlyst.
Se listen under for oppdatert informasjon om digitale arrangement eller se gudstjenestelisten.no.
Du kan også se hva som skjer lokalt på din menighets nettside eller facebookside.
SKJÆRTORSDAG
Matt 26,17-30

Kampen kirke Tor: 16 Avlyst:
Skjærtorsdag måltid og messe.
Marit Skjeggestad. Colin Smith.

DEN NORSKE KIRKE
Den norske kirke, se facebook.com/

dennorskekirke for varierte sendinger alle dager i påsken og les
mer om det digitale tilbudet i din
kirke på kirken.no.

Nattv.
Lambertseter kirke Tor: 18
Kveldsgudstj m/måltid - Avlyst.
Morten Huuse Fjøren. Se hjemmeside lambertseterkirke.no. Nattv.
Lilleborg kirke Tor: 18 Skjærtorsdag
fra Sinsen kirke på nett.

AGDER
Vegusdal kyrkje Tor: 11 Skjærtorsdagsgudstj. Frode Eikrem. Kortversjon.
birkenes.kirken.no

Mortensrud kirke Tor: 18 Avlyst.
Maarten Lindtjørn. Renate
Egeberg-Jensen. Nattv. Se mer
på menighetens nettside.
Nordberg kirke Tor: 18 Gudstjn

OSLO

avlyst. Se kirken.no for informasjon

Bakkehaugen kirke Tor: 19 Gudstj
avlyst. Se kirken.no for digitale
tilbud i påsken og Bakkehaugen

om gudstjenester.
Oppsal kirke Tor 17 Kjærlighetsmåltid - Avlyst. 19 Gudstj - Avlyst.

kirke på Facebook for lokale

Kåre Skråmestø. Sølvi Ådna

publiseringer.

Holmstrøm, kantor. Ofr: Eget

Bekkelaget kirke Tor: Avlyst
Skjærtorsdagsgudstj.

arbeid. Nattv.
Sagene kirke Tor: 09 Skjærtorsdag

Andakt på hjemmesiden:

i påskeportalen, se også Sinsen

kirken.no/bekkelagetogormoy.

kirke. Påskeportalen fra Sagene

Bekkelagshjemmets kapell

kirke, oppleve påskedagene fra

Tor: Avlyst Nattv.sgudstj.

Sagene kirke på nett-TV på hjem-

Andakt på hjemmesiden:

mesiden. Morgengudstjeneste

kirken.no/bekkelagetogormoy.

lørdag i stille uke fra Sagene kirke

Bygdøy kirke Tor: 11 Skjærtorsdagsgudsjeneste. Gudstjenesten er
avlyst. Følg med på

kl. 8.30, se Sagene og Iladalens
hjemmeside/ face.
Sinsen kirke Tor: 18 Skjærtorsdag

facebook.com/bygdoykirke/ og

fra Sinsen kirke på nett.

kirken.no/bygdoy hvor det vil

Se kirken.no/sinsen eller

legges ut aktiviteter, andakter og

kirken.no/hasle for digitale tilbud.

meg løpende gjennom påskeuken.
Bøler kirke Tor: 18 Kveldsgudstj.
Gudstjenesten er avlyst. Se
kirken.no/boler eller Bøler kirke
på Facebook. Ofr: Eget arbeid.
Vipps 581991.
Fagerborg kirke Tor: 18
Skjærtorsdagsgudstjn er avlyst.
Sunniva Gylver. Vi henviser til
NRKs radio- og tv-gudstjeneste,
de mange digitale sendingene på
kirken.no, og oppdatert informasjon
fagerborgkirke.no og menighetens
facebookside. Ofr: Men. arb.
Offer kan gis på vipps 55515,
bank.1730.11.50326.
Frogner kirke Tor: 11 Skjærtorsdagsgudsjeneste. Gudstjenesten er avlyst,
men følg oss på: frognerkirke.no

Tonsen kirke Tor: 19 Gudstjn er avlyst.
Se tonsenkirke.no
Ullern Tor: 1830 Gudstjn er avlyst
pga faren for Koronasmitte.
Se hjemmesiden og facebook.
Uranienborg kirke Tor: 11
Klokkespill fra tårnet. (Høymesse
avlyst). I stedet for gudstjeneste
inne i kirken blir det konsert fra
kirkens klokkespill fra 11.00 til
11.30 v/Laura Marie Rueslåtten.
De som vil stå utenfor kirken og
lytte, holder god avstand.
Se: kirken.no/uranienborg for info
og påskemeditasjoner
Vestre Aker kirke Tor: 11 se
Bakkehaugen kirke.
Voksen kirke Tor: 19 Gudstjn

facebook.com/frognerkirke

er dessverre avlyst pga.

Her legger vi ut prekener, videoklipp

Koronaviruset. Se menighetens

og andre glimt fra Frogner kirke.

nettside, voksenmenighet.no.

Haugerud kirke Tor: 17 Gudstj
Avlyst. Prest Sara Moss-Fongen.
Holmenkollen kapell Tor: 18 Avlyst

Ofr: Kirkens bymisjon.
Vålerenga kirke Tor: 18 Avlyst:
Skjærtorsdag måltid og messe.

gudstj. Følg oss gjerne på nett og

Ingunn Rinde. Burghard

facebook for alternativer!

Wellmann. Nattv.

VIKEN
Asker kirke Tor: 18 Se kirken.no,
Facebook og NRK. Ofr: Men.
diakoni, VIPPS 11783.
Bryn kirke Tor: 11 AvlystSkjærtorsdagsgudstj. Stein Bjarne
Westnes. organist: Anne Opedal.
Ofr: menighetens arbeid.
Eiksmarka kirke Tor 18 Gudstj
Avlyst! Alle ordinære gudstjenester
er avlyst. Se baerum.kirken.no for
mer info, og linker videre til den
enkelte menighet.
Haslum kirke Tor: 1930 Gudstjn i
Haslum kirke er avlyst.
Heggedal kirke Tor: 1930 Se kirken.no,
Facebook og NRK. Ofr: Heggedal
menighet, VIPPS 20772.
Helgerud kirke Tor: 11 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mer info, og linker videre til
den enkelte menighet.
Holmen kirke Tor: 19 Se kirken.no,
Facebook og NRK. Ofr: Men. arb,
VIPPS 34971.
Høvik kirke Tor: 18 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mer info, og linker videre til
den enkelte menighet.
Jar kirke Tor: 19 Alle ordinære gudstj
er avlyst. Se baerum.kirken.no for
mer info, og linker videre til den
enkelte menighet.
Kroer kirke Tor: 18 Gudstj avlyst.
Følg oss på facebook: Kroer og Ås
menigheter og på vår hjemmeside
kirken.no/as.
Langhus kirke Tor: 18 Gudstj
på nett. Tom Egil Nordengen.
Lorenzo Nardocci, Anna Rubach,
Sarah Krebs. Eli-Norun Reberg.
Gudstjenesten vil bli overført via
vår nettside og facebookside.
Lommedalen kirke Tor: 16 Alle
ordinære gudstjr er avlyst. Se
baerum.kirken.no for mere info
og linker videre til den enkelte
menighet.
Nordby kirke Tor: 11 Gudstj avlyst.
Følg oss på facebook: Nordby
menighet, og på vår hjemmeside
kirken.no/as.
Rotnes kirke Tor: Avlyst. Se vår
nettside nittedal.kirken.no for mer
informasjon
Slemmestad kirke Tor: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK.
Tanum kirke Tor: 11 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mer informasjon.
tanum-menighet.no/.
Vardåsen kirke Tor: 18 Se kirken.no,
Facebook og NRK.

DET EVANGELISK-LUTHERSKE
KIRKESAMFUNN
DELK-kirken i Bergen, Rosenbergsgt. 1.
Tor: 11 Gudstj. Jan Bygstad.
bibeltimer.com/streaming/.
Ofr: Men. arb. Nattv. K.kaffe.
Oslo: Ryenberget kirke, Enebakkvn
152. Tor: 11 Nett-gudstjeneste.
Bertil Andersson.
Felles DELK-gudstjeneste
ryenbergetmenighet.no/streaming/

Nidarosdomen på Facebook kl. 18.
Se facebook.com/dennorskekirke
for varierte sendinger alle dager og
les mer om det digitale tilbudet i
din kirke på kirken.no.
AGDER
Birkenes kirke Fre: 11 Langfredagsgudstj. Torill Farstad Dahl.
Kortversjon. birkenes.kirken.no.
OSLO

DEN EVANGELISK LUTHERSKE
FRIKIRKE

Bakkehaugen kirke Fre: 11 Se Vestre

Østre Frikirke, Lakkegate 47.
Tor: 18 Gudstj avlyst. Se
ostrefrikirke.no for hjemmenattverd.

tilbud i påsken og Bakkehaugen

KATOLSKE KIRKER
Mariakirken, Nyveien 17.
Tor 17 Avlyst. Se på vår nettside
mariakirken.com
St. Dominikus Kirke, Neuberggt 15.
Tor 09 Morgensang. Avlyst. Streames.
1830 Høymesse. Avlyst. Streames.
St. Johannes menighet, Bredtvetvn 12.
Se stjohannes.oslo.katolsk.no.
DEN NORDISK-KATOLSKE
KIRKE
St. Mikael kirke, Kilevoldveien 26
Årum (Fredrikstad). Tor: 20
Skjærtorsdagsmesse - Avlyst.
METODISTKIRKEN
Metodistkirken på Grünerløkka,
Thv. Meyersgt. 56 A. Tor: 11
Ingen gudstj - preken blir sendt
ut på e mail og lagt ut på sosiale
medier.
INTERNASJONALE KIRKER
St Edmund`s Anglican Church,
Møllergt. 30. Tor: Maundy
Thursday / Meditation / online.
ANDRE KIRKER OG
TROSSAMFUNN
Misjonssalen Oslo, Tullins Gate 4.
Tor: 11 Avlyst: Gudstj. Ofr: NLM.
Bønn 1030. Se vår Facebook-side
for mer informasjon.
P-Hotels, Grensen 19. Tor: 11
Gudstjn er Avlyst.
LANGFREDAG
Mark 14,26–15,37
DEN NORSKE KIRKE
Den norske kirke sender gudstjenester
langfredag fra Tromsø domkirke
på NRK TV og radio kl. 11 og fra

Aker kirke. Se kirken.no for digitale
kirke på Facebook for lokale
publiseringer.
Bekkelaget kirke Fre: Avlyst
Pasjonsgudstj. Andakt på hjemmesiden: kirken.no/bekkelagetogormoy.
Bygdøy kirke Fre: 11 Langfredag.
Gudstjenesten er avlyst, men følg
oss på: frognerkirke.no eller
facebook.com/frognerkirke
Her legger vi ut prekener, videoklipp
og andre glimt fra Frogner kirke.
Bøler kirke Fre: 11 Pasjonsgudstj.
Gudstjenesten er avlyst.
Se kirken.no/boler eller Bøler
kirke på Facebook.
Fagerborg kirke Fre: 11 Langfredagsgudstjn er avlyst. Sunniva Gylver.
Vi henviser til NRKs radio- og
tv-gudstjeneste, de mange digitale
sendingene på kirken.no, og oppdatert
informasjon fagerborgkirke.no og
menighetens facebookside. Ofr:
Men. arb. Offer kan gis på vipps
55515, bank.1730.11.50326.
Frogner kirke Fre: 11 Langfredag.
Gudstjenesten er avlyst, men følg
oss på: frognerkirke.no eller
facebook.com/frognerkirke
Her legger vi ut prekener, videoklipp
og andre glimt fra Frogner kirke.
Haugerud kirke Fre: 11 Gudstj
Avlyst. Prest Carsten Schuerhoff.
Kampen kirke Fre: 11 Avlyst:
Langfredag korsvandring. Marit
Skjeggestad. Colin Smith.
Lambertseter kirke Fre: 11
Pasjonsgudstj - avlyst. Morten
Huuse Fjøren. Se hjemmeside
lambertseterkirke.no.
Lilleborg kirke Fre: 11 Langfredag
fra Paulus kirke på nett.
Mortensrud kirke Fre: 11 Avlyst.
Maarten Lindtjørn. S.skole.
Se mer på menighetens nettside.
Nordberg kirke Fre: 11 Gudstjn
avlyst. Se kirken.no for
informasjon om gudstjenester.

Frist for innlevering av manus/rettelser for søndag 19.04 er tirsdag 14.04 kl 9.00 • Epost: gudstjenestelisten@vl.no • Se mer på gudstjenestelisten.no
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Det siste måltid

Lidelsesberetningen

Matt 26,17-30

Mark 14,26–15,37

Oppsal kirke Fre: 11 Gudstj - Avlyst.

Helgerud kirke Fre: 11 Alle ordinære

Sølvi Ådna Holmstrøm, kantor.

gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no

Ofr: Eget arbeid. Nattv. K.kaffe.

for mer info, og linker videre til

Paulus kirke Fre: 09 Langfredag
fra Paulus kirke på nett. Christine
Henriksen Aarflot, Arne Jor. Per
Kristian Amundrød, korgruppe.
Bønn 90.

den enkelte menighet.
Holmen kirke Fre: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK.
Hurum kirke Fre: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK.

Ris kirke Fre: 11 Avlyst gudstj.

Høvik kirke Fre: 11 Alle ordinære

Følg oss gjerne på nett og

gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no

facebook for alternativer!

for mer info, og linker videre til

Sagene kirke Fre: 09 Langfredag

den enkelte menighet.

i Påskeportalen, se også Paulus

Jar kirke Fre: 11 Alle ordinære gudstjr

kirke. Påskeportalen fra Sagene

er avlyst. Se baerum.kirken.no for

kirke, oppleve påskedagene fra

mer info, og linker videre til den

Sagene kirke på nett-TV på hjem-

enkelte menighet.

mesiden. morgengudstjenester på

Lommedalen kirke Fre: 11 Alle

nett og face hverdager kl. 8.30, se

ordinære gudstjr er avlyst. Se

Sagene og Iladalens hjemmeside/

baerum.kirken.no for mere info

facebook.

og linker videre til den enkelte

Sinsen kirke Fre: 11 Langfredag fra
Paulus kirke på nett.
Tonsen kirke Fre: 11 Gudstjn er
avlyst. Se tonsenkirke.no
Ullern Fre: 11 Gudstjn er avlyst pga
faren for Koronasmitte. Se
hjemmesiden og facebook.
Uranienborg kirke Fre: 11
Klokkespill fra tårnet. (Høymesse
Avlyst). I stedet for gudstjeneste
inne i kirken blir det konsert fra
kirkens klokkespill fra 11.00 til
11.30 v/Laura Marie Rueslåtten.
De som vil stå utenfor kirken og
lytte, holder god avstand.
Se: kirken.no/uranienborg for info
og påskemeditasjoner
Vestre Aker kirke Fre: 11 Gudstj
avlyst. Sekirken.no for digitale
tilbud i påsken og Vestre Aker
kirke på Facebook.
Voksen kirke Fre: 11 Gudstjn er
dessverre avlyst pga. Koronaviruset.
Se menighetens nettside,
voksenmenighet.no.
Vålerenga kirke Fre: 18 Avlyst:
Langfredag i tekst og musikk.
Ingunn Rinde. Sidsel Grue,
Burghard Wellmann, Colin Smith
og Åse Werner. Nattv.
Østre Aker kirke Fre: 18 Gudstj
Avlyst. Prest Carsten Schuerhoff.

menighet.
Rotnes kirke Fre: 11 Avlyst. Se vår
nettside nittedal.kirken.no for mer
informasjon.
Røyken kirke Fre: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK.
Snarøya kirke Fre: 11 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mere info, og linker videre til
Fornebulandet menighet.
Tanum kirke Fre: 11 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mer informasjon.
tanum-menighet.no/.
Vardåsen kirke Fre: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK.
Østenstad kirke Fre: 11 Direktesendt
pasjonsgudstj på Facebooksiden til
Østenstad menighet.
Østerås kirke Fre 11 Gudstj avlyst!
Alle ordinære gudstjenester er
avlyst. Se baerum.kirken.no for
mer info, og linker videre til den
enkelte menighet.
Ås kirke Fre: 11 Gudstj avlyst.
Følg oss på facebook: Kroer og Ås
menigheter,og på vår hjemmeside
kirken.no/as.
DET EVANGELISK-LUTHERSKE
KIRKESAMFUNN
DELK-kirken i Bergen,

VIKEN
Asker kirke Fre: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK. Ofr: Men.arbeid,
VIPPS 11783.
Bryn kirke Fre: 11 Avlyst-

Rosenbergsgt. 1. Fre: 11 Pasjonsgudstj. Jan Bygstad.
bibeltimer.com/streaming/. K.kaffe.
Oslo: Ryenberget kirke, Enebakkvn
152. Fre: 11 Nett-gudstjeneste.

Langfredagsgudstj. Stein Bjarne

ryenbergetmenighet.no/streaming/

Westnes. Tekstleser og

Sendes også via Facebook-gruppa

Improperiene v/Anne Opedal.

"Store og små i Ryenberget menighet"

Eiksmarka kirke Fre 11 Gudstj avlyst!
Alle ordinære gudstjenester er
avlyst. Se baerum.kirken.no for
mer info, og linker videre til den
enkelte menighet
Haslum kirke Fre: 11 Gudstjn i
Haslum kirke er avlyst.

DEN EVANGELISK LUTHERSKE
FRIKIRKE
Østre Frikirke, Lakkegate 47.
Fre: 21 Pasjonsgudstj avlyst.
Gudstjeneste på nett.
Se ostrefrikirke.no.

KATOLSKE KIRKER
Mariakirken, Nyveien 17. Fre: Avlyst.
Se på vår nettside mariakirken.com
St. Dominikus Kirke, Neuberggt 15.
Fre 09 Morgensang. Avlyst.
Streames. 17 Langfredagsgudstj.
Avlyst. Streames.
St. Johannes menighet, Bredtvetvn 12.
Se stjohannes.oslo.katolsk.no.
DEN NORDISK-KATOLSKE
KIRKE
St.Mikael kirke, Kilevoldveien
26 Årum (Fredrikstad). Fre: 15
Herrens lidelse og død - Avlyst.
METODISTKIRKEN

Uranienborg kirke Lør: 23
Påskenattsmesse er avlyst.
VIKEN
Asker kirke Lør: 23 Se kirken.no,

ADVENTISTKIRKER
Adventistkirken Betel, Akersgt 74.
Lør: 1130 Avlyst. Se på
taler.sdak.no/live/.

Mariakirken, Nyveien 17.
Lør: Avlyst. Se på vår nettside
mariakirken.com

DEN NORDISK-KATOLSKE

DEN NORSKE KIRKE
Den norske kirke sender påskenattmesse fra Hamar domkirke kl 22
på facebook.com/dennorskekirke

menighetens facebookside. Ofr:
Kristent Arbeid Blant Blinde, offer
gitt på vipps 55515 blir videresendt.
Frogner kirke Søn: 11 Høymesse.
Gudstjenesten er avlyst, men følg
oss på: frognerkirke.no eller

KATOLSKE KIRKER

Messiaskirken (Adventkirken
Ulsrud), John G. Mattesons vei
11. Fre: 11 Langfredagssamling.
Biskop Torkild Masvie. Samlingen
vil finne sted på kommunikasjonskanalen Zoom. Sjekk ut våre
nettsider for link. Nattv.

PÅSKEAFTEN
Mark 16,1–8

de mange digitale sendingene
masjon fagerborgkirke.no og

St. Johannes menighet, Bredtvetvn 12.

Misjonssalen Oslo, Tullins Gate 4.
Fre: 11 Avlyst: Gudstj. Jan Erik Lehre.
Ofr: NLM. Bønn 1030. Se vår
Facebook-side for mer informasjon.
P-Hotels, Grensen 19. Fre: 11
Gudstjn er Avlyst.

NRKs radio- og tv-gudstjeneste,
på kirken.no, og oppdatert infor-

DEN LUTHERSKE KIRKE I
NORGE

ANDRE KIRKER OG
TROSSAMFUNN

Sunniva Gylver. Vi henviser til

SOS, VIPPS 11783.

St. Dominikus Kirke, Neuberggt 15.

American Lutheran Congregation,
Fritznersgate 15. Fre: 10 Online
Good Friday worship service in
English (live broadcast)
facebook.com/alcoslo/. Tim Peterson.
St Edmund`s Anglican Church,
Møllergt. 30. Fre Online service /
Meditation on the Cross. 10 Good
Friday / Joint Service with ALC,
streamed on FB.

gudstjn 1.påskedag er avlyst.

Facebook og NRK. Ofr: Kirkens

Metodistkirken på Grünerløkka,
Thv. Meyersgt. 56 A. Fre: 11
Ingen gudstj - preken blir sendt ut
på e-mail og lagt ut på sosiale medier.

INTERNASJONALE KIRKER

Fagerborg kirke Søn: 11 Høytids-

Lør 09 Morgensang. Avlyst.
Streames. 22 Påskevigilie, midnattsmesse. Avlyst. Streames.
Se stjohannes.oslo.katolsk.no.

KIRKE
St. Mikael kirke, Kilevoldveien 26
Årum (Fredrikstad). Lør: 22
Påskenattsmesse - Avlyst.
1. PÅSKEDAG
Luk 24,1–9

facebook.com/frognerkirke
Her legger vi ut prekener, videoklipp
og andre glimt fra Frogner kirke.
Grorud kirke Søn: 11 Høytidsgudstj
påskedag på Facebook.
Haugerud kirke Søn: 11 Høytidsgudstj
avlyst. Prest Carsten Schuerhoff.
Kampen kirke Søn: 11 Avlyst:
1.Påskedag Høytidsgudstj. Kristian
Kvalem. Marit Skjeggestad og
Colin Smith. Ofr: Kirkemusikalsk
arbeid. Nattv.
Lambertseter kirke Søn: 11
Høytidsgudstj - Avlyst. Morten
Huuse Fjøren. se hjemmeside
lambertseterkirke.no. Ofr:
Diakonalt arbeid. Nattv. K.kaffe.
Lilleborg kirke Søn: 11 1. påskedag
fra Lilleborg kirke på nett.
kirken.no/tol / Facebook.

DEN NORSKE KIRKE
Den norske kirke sender gudstjenester
første påskedag fra Tromsø domkirke
på NRK TV og radio kl. 11 og fra
Nidarosdomen på Facebook kl. 18.
Se facebook.com/dennorskekirke
for varierte sendinger alle dager og
les mer om det digitale tilbudet i
din kirke på kirken.no.
AGDER
Birkenes kirke Søn: 11 Høytidsgudstj. Torill Farstad Dahl.
Kortversjon. birkenes.kirken.no/.
OSLO
Bakkehaugen kirke Søn: 11 Høytids-

Mortensrud kirke Søn: 11 Avlyst.
Svein Erik Skibrek. S.skole. Nattv.
K.kaffe. Se mer på menighetens
nettside
Nordberg kirke Søn: 11 Gudstjn avlyst. Se kirken.no for informasjon
om gudstjenester. Ofr: Men.
misjonsprosjekt på Madagaskar.
Oppsal kirke Søn: 11 Gudstj Avlyst. Kjell Markset. Sølvi Ådna
Holmstrøm, kantor. Ofr: Eget
arbeid. Nattv. K.kaffe.
Ris kirke Søn: 11 Avlystgudstj.
Følg oss gjerne på nett og facebook for alternativer!
Sagene kirke Søn: 09 Påskedag i
Påskeportalen, se også Lilleborg
kirke. Påskeportalen fra Sagene

gudstj avlyst. Se kirken.no

kirke, oppleve påskedagene fra

for digitale tilbud i påsken og

Sagene kirke på nett-TV på hjem-

Bakkehaugen kirke på Facebook

mesiden. morgengudstjenester på

for lokale publiseringer.

nett og face hverdager kl. 8.30 ,

Bekkelaget kirke Søn: Avlyst
Høytidsgudstj. Andakt på hjemmesiden: kirken.no/bekkelagetogormoy.
Bygdøy kirke Søn: 11 Høymesse.
Gudstjenesten er avlyst, men følg

se Sagene og Iladalens hjemmeside/ face.
Sinsen kirke Søn: 11 Påskedag fra
Lilleborg kirke på nett.
Søndre Skøyen kapell Søn: 11

OSLO

oss på: frognerkirke.no eller

Gudstj - Avlyst. Hans Jakob

Grorud kirke Lør: 23 Gudstj påskenatt på Facebook.
Sagene kirke Lør: 0830 Morgengudstj
fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og facebook. Men. prester,
diakon og kantor Stein Skøyeneie.
Vi lytter, ber, leser en tekst, tenner
lys og synger sammen.

facebook.com/frognerkirke

Finstad. Lars Fredrik Nystad,

Her legger vi ut prekener, videoklipp

organist. Ofr: Eget arbeid. Nattv.

Se mer på gudstjenestelisten.no

og andre glimt fra Frogner kirke.
Bøler kirke Søn: 11 Høytidsgudstj.
Gudstjenesten er avlyst. Se
kirken.no/boler eller Bøler kirke

K.kaffe.
Tonsen kirke Søn: 11 Gudstj. er
avlyst. Se tonsenkirke.no
Ullern Søn: 11 Gudstj. er avlyst pga

på Facebook. Ofr: Eget arbeid.

faren for Koronasmitte.

Vipps 581991.

Se hjemmesiden og facebook.
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Vær ikke forferdet!

Jesus står opp

Emmaus–vandrerne

Mark 16,1–8

Luk 24,1–9

Luk 24,13–35

Uranienborg kirke Søn: 11
Klokkespill fra tårnet (høymesse
er avlyst). I stedet for gudstjeneste
inne i kirken blir det konsert fra
kirkens klokkespill fra 11.00 ti
11.30 v/Laura Marie Rueslåtten.
De som vil stå utenfor kirken
og lytte, holder god avstand.
Se: kirken.no/uranienborg for info
og påskemeditasjoner
Vestre Aker kirke Søn: 11 Høytidsgudstj avlyst. Se kirken.no
for digitale tilbud i påsken og
Vestre Aker kirke på Facebook.
Voksen kirke Søn: 11 Gudstjn er
dessverre avlyst pga. Koronaviruset.
Se menighetens nettside,
voksenmenighet.no. Ofr: Voksen
menighet.
Vålerenga kirke Søn: 11 Avlyst:
1.Påskedag Høytidsgudstj. Ingunn
Rinde. Marcus Berg. Ofr: Men.
diakoniarbeid. Nattv. K.kaffe.
VIKEN
Asker kirke Søn: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK. Ofr: Men.
arbeid, VIPPS 11783.
Bryn kirke Søn: 11 Avlyst; se
baerumskirken.no for mer info.
Stein Bjarne Westnes. Marilyn
Almeida synger. Ofr: menighetens
diakonale arbeid.
Eiksmarka kirke Søn: 11 Gudstj
avlyst! Alle ordinære gudstjenester
er avlyst. Se baerum.kirken.no for
mer info, og linker videre til den
enkelte menighet.
Filtvet kirke Søn: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK.
Greverud kirke Søn: 11 Gudstj på nett.
Følg med på kirken.no/nordrefollo
for mer info.
Hakadal Kirke Søn: 11 Avlyst. Se vår
nettside nittedal.kirken.no for mer
informasjon.
Haslum kirke Søn: 11 Gudstjn i
Haslum kirke er avlyst.
Heggedal kirke Søn: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK. Ofr: Heggedal
menighet, VIPPS 20772.
Helgerud kirke Søn: 11 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mer info, og linker videre til den
enkelte menighet.
Holmen kirke Søn: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK. Ofr: Himalpartner
VIPPS 34971.
Høvik kirke Søn: 11 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mer info, og linker videre til
den enkelte menighet.
Jar kirke Søn: 11 Alle ordinære gudstjr
er avlyst. Se baerum.kirken.no for
mer info, og linker videre til den
enkelte menighet.
Lommedalen kirke Søn: 11 Alle
ordinære gudstjr er avlyst. Se
baerum.kirken.no for mere info
og linker videre til den enkelte
menighet.

Nittedal Kirke Søn: 11 Avlyst. Se
vår nettside nittedal.kirken.no for
mer informasjon
Nordby kirke Søn: 11 Gudstj avlyst.
Følg oss på facebook: Nordby
menighet og på vår hjemmeside
kirken.no/as.
Oppegård kirke Søn: 11 Avlyst
Påskedagsgudstj. Birger H. Fossum.
Slemmestad kirke Søn: 11 Se
kirken.no, Facebook og NRK.
Snarøya kirke Søn: 11 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mere info, og linker videre til
Fornebulandet menighet.
Sofiemyr kirke Søn 11 Avlyst
Påskedagsgudstj. Dag Høyem.
Påskedagsgudstj på nett. Dag
Høyem. kirken.no/nordrefollo.
Tanum kirke Søn: 11 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mer informasjon.
tanum-menighet.no/.
Teglen - Spikkestad kirke - og kultursenter Søn: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK.
Vardåsen kirke Søn: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK. Ofr: Det Norske
Misjonsselskap, bruk VIPPS 34970.
Østenstad kirke Søn: 11 Direktesendt
pasjonsgudstj på Facebooksiden til
Østenstad menighet. Ofr: Det norske
misjonsselskap: Vipps 13115.
Østerås kirke Søn: 11 Gudstj avlyst!
Alle ordinære gudstjenester er
avlyst. Se baerum.kirken.no for
mer info, og linker videre til den
enkelte menighet.
Åros kirke Søn: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK. Ofr: Men. arb.
Ås kirke Søn: 11 Gudstj avlyst.
Følg oss på facebook: Kroer og Ås
menigheter, og på vår hjemmeside
kirken.no/as.
DET EVANGELISK-LUTHERSKE
KIRKESAMFUNN
DELK-kirken i Bergen, Rosenbergsgt. 1.
Søn: 11 Høytidsgudstj. Jon Magne
Sønstabø. bibeltimer.com/streaming/.
Ofr: Prestetjenesten i DELK. S.skole.
Nattv. K.kaffe.
Oslo: Ryenberget kirke, Enebakkvn
152. Søn: 11 Nett-gudstjeneste.
Håkon Valen-Sendstad.
ryenbergetmenighet.no/streaming/
Sendes også via Facebook-gruppa
"Store og små i Ryenberget menighet"

St. Dominikus Kirke, Neuberggt 15.
Søn: 11 Høymesse. Avlyst. Streames.
DEN NORDISK-KATOLSKE
KIRKE
St.Mikael kirke, Kilevoldveien
26 Årum (Fredrikstad). Søn: 11
Påskemesse - Avlyst.
FRELSESARMEEN
Frelsesarmeen, Templet korps,
Kommandør T.I.Øgrims plass 4.
Søn: 11 Gudstj på nett. Bente
Gundersen. På vår Facebook-side:
"Frelsesarmeen Templet".
METODISTKIRKEN
Metodistkirken på Grünerløkka, Thv.
Meyersgt. 56 A. Søn: 11 Ingen gudstj
- preken blir sendt ut på e-mail og
lagt ut på sosiale medier.
DEN LUTHERSKE KIRKE I
NORGE
Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud),
John G. Mattesons vei 11.
Søn: 11 Nettgudstj. Sogneprest
Eirik-Kornelius Garnes-Lunde.
Gudstjenesten strømmes live på
vår Youtube-kanal. Preken kan ses
i etterkant.
INTERNASJONALE KIRKER
American Lutheran Congregation,
Fritznersgate 15. Søn: 11 Online
Easter worship service in
English (live broadcast)
facebook.com/alcoslo/. Tim Peterson.
Margaretakyrkan, Hammersborg
Torg 8. Søn: 11 Högmässa inställd.
Se Facebook och hemsida.
St Edmund`s Anglican Church,
Møllergt. 30. Søn: 11 Easter
Sunday service by Zoom.
ANDRE KIRKER OG
TROSSAMFUNN
Misjonssalen Oslo, Tullins Gate 4.
Søn: 11 Avlyst: Gudstj. Jan
Erik Lehre/ Øyvind Aasland.
Ofr: NLM. Bønn 1030. Se vår
Facebook-side for mer informasjon.
P-Hotels, Grensen 19. Søn: 11
Gudstjn er avlyst.
Kvekersamfunnet, Grønland 12,
4.etg. Søn: 11 Stille andakt.
Se nettsiden, kveker.org.

DEN EVANGELISK LUTHERSKE
FRIKIRKE
Østre Frikirke, Lakkegate 47.
Søn: 11 Gudstj avlyst. Gudstjeneste
på nett: se frikirken.no.
KATOLSKE KIRKER
Mariakirken, Nyveien 17.
Søn: Avlyst. Se på vår nettside
mariakirken.com

2. PÅSKEDAG
Luk 24,13–35
DEN NORSKE KIRKE
Den norske kirke, se facebook.com/

dennorskekirke for varierte
sendinger alle dager i påsken og
les mer om det digitale tilbudet i
din kirke på kirken.no.

Se mer på gudstjensetelisten.no

OSLO

VIKEN

Bøler kirke Man: 19 Gudstjenesten
er avlyst. Se kirken.no/boler eller
Bøler kirke på Facebook.
Fagerborg kirke Man: 11 Høymessen
2. påskedag er avlyst. Sunniva
Gylver. Vi henviser til NRKs radioog tv-gudstjeneste, de mange digitale
sendingene på kirken.no, og oppdatert informasjon fagerborgkirke.no
og menighetens facebookside.
Ofr: Sjømannskirken. Offer gitt på
vipps 55515 blir videresendt.
Haugerud kirke Man: 17 Påskesalmer avlyst. Prest Carsten
Schuerhoff.
Kampen kirke Man: 18 Avlyst:
2.Påskedag Påskejazz. Kristian
Kvalem. Marit Skjeggestad og
Colin Smith. Ofr: Kirkemusikalsk
arbeid. Nattv.
Kulturkirken Jakob Man: 20 Påskesalmemesse - avlyst som følge av
koronaviruset.
Lambertseter kirke Man: 19 Gospelmesse - avlyst. Morten Huuse
Fjøren. Se hjemmeside
lambertseterkirke.no. Ofr:
Sjømannskirken. Nattv. K.kaffe.
Lilleborg Man: 12 Påskegudstj på
Sagene frivilligsentral - avlyst.
Maridalen kirke Man: 1815 Gudstjn
avlyst. Se kirken.no for
informasjon om gudstjeneste.
Oppsal kirke Man: 11 Felles gudstj i
Lambertseter kirke.
Ris kirke Man: 11 Avlyst gudstj.
Følg oss gjerne på nett og
facebook for alternativer!
Sagene kirke Man: 1130 Påskeportalen fra Sagene kirke, oppleve
påskedagene fra Sagene kirke på
nett-TV på hjemmesiden. morgengudstjenester på nett og face
hverdager kl. 8.30. Opplev påsken
gjennom fire påskeprogrammer
for nett-TV som vil lede deg gjennom påskens merkedager på en
annerledes måte, se Sagene og
Iladalens hjemmeside/ facebook.
SEM-huset Man: Avlyst Påskemiddag
og gudstj. Andakt på hjemmesiden:
kirken.no/bekkelagetogormoy.
Sinsen kirke Man: 11 Avlyst.
Ingen gudstj i Sinsen kirke på 2.
Påskedag.
Storsalen Man: 19 KvelsgudstjPåslefest. Sjekkstorsalen.no.
Tonsen kirke Man: 19 Gudstjn er
avlyst. Se tonsenkirke.no
Ullern Man: 11 Ingen gudstj.
Vestre Aker kirke Man: 19 Påskegudstj avlyst. Se kapellan
Linda Berntzen med andakt om
Emmausvandrerne online fra Oslo
domkirke (opptak) på Vestre Aker
kirke facebook.
Vålerenga kirke Man: 18 Avlyst:
Se Kampen kirke.

Eiksmarka kirke Man: 18 Gudstj
avlyst! Alle ordinære gudstjenester
er avlyst. Se baerum.kirken.no for
mer info, og linker videre til den
enkelte menighet..
Hakadal Kirke Man: 17 Avlyst.
Se vår nettside nittedal.kirken.no
for mer informasjon.
Holmsbu kirke Man: 11 Se kirken.no,
Facebook og NRK.
Høvik kirke Man: 19 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mer info, og linker videre til
den enkelte menighet.
Jar kirke Man: 19 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mer info, og linker videre til
den enkelte menighet.
Kolbotn kirke Man: 11 Avlyst Gudstj.
Kroer kirke Man: 18 "Syng påske"
avlyst. Følg oss på facebook:
Kroer og Ås menigheter, og på vår
hjemmeside kirken.no/as.
Lommedalen kirke Man: 18 Alle
ordinære gudstjr er avlyst.
Se baerum.kirken.no for mere info
og linker videre til den enkelte
menighet.
Moer sykehjem Man: 11 Gudstj
avlyst. Følg oss på facebook:
Kroer og Ås menigheter, og på vår
hjemmesidekirken.no/as.
Nærsnes kirke Man: 17 Se kirken.no,
Facebook og NRK.
Tanum kirke Man: 11 Alle ordinære
gudstjr er avlyst. Se baerum.kirken.no
for mer informasjon.
tanum-menighet.no/.
Vardåsen kirke Man: 18 Se kirken.no,
Facebook og NRK.
Østerås kirke Man 18 Gudstj avlyst!
Alle ordinære gudstjenester er avlyst.
Se baerum.kirken.no for mer info,
og linker videre til den enkelte
menighet.
DEN EVANGELISK LUTHERSKE
FRIKIRKE
Bærum Frikirke, Skogveien 69.
Man: 11 Ingen gudstj pga korona
situasjonen. Jonny Mydland.
KATOLSKE KIRKER
Mariakirken, Nyveien 17.
Man: Avlyst. Se på vår nettside
mariakirken.com
St. Dominikus Kirke, Neuberggt 15.
Man: 11 Messe. Avlyst.
SPORTSKAPELLER
Sørmarkskapellet Man: 12 AvlystSportsgudstj. Cathrine og Trond
Hansrud.
ANDRE KIRKER OG
TROSSAMFUNN
P-Hotels, Grensen 19. Man: 11
Gudstjn er avlyst.
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MED DIN HJELP KAN VI VÆRE DER FOR ANDRE
BLI MEDLEM I RØDE KORS
Som medlem i Røde Kors er du en viktig støttespiller i ditt lokalmiljø. Med din hjelp kan vi hjelpe mennesker der du bor.
Vi er der for barn og unge, ensomme eldre, i redningsaksjoner og som støtteaktør for myndighetene i kriser som nå.
Mer enn noen gang er det behov for å ha deg med på laget.
Et medlemsskap i Røde Kors koster kr. 300,- pr. år. Send SMS med kodeord MEDLEM til 2272
eller se rodekors.no/bli-medlem
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Send innlegg Y debatt@vl.no

Håpstegn
i krisetid
Den oppstandne vet hva lidelse er. I koronaens tid
mobiliserer han helsearbeidere, frivillige, lokale
menigheter og kirkelige organisasjoner i nestekjærlighetens handlingsfellesskap.

KORONAKRISETID
PÅSKEN 2020

PÅSKE
ATLE SOMMERFELDT
Biskop i Borg og konstituert preses

E

vangelienes fortellinger om Jesus fra Nasarets siste dager følger
kronologien fra torsdag
til søndag. Men de er fortalt etter møtet med Den oppstandne
Jesus. Hver dags begivenheter
fortelles derfor i oppstandelsens
lys. Østkirkens ikoner fremstiller dette visuelt. Dagene får nye
navn. De blir fortellinger om frigjøring fra død og dødskrefter,
gyldig gjennom historien, meningsfulle også i koronaens tid
og helt inn i evigheten.
Torsdag. Fellesskapsmåltidet
torsdag kveld ble en merkelig
kveld for disiplene. Jesus gjorde
tjenerens jobb og vasket føttene
deres. Da han velsignet brød og
vin lovet han å fortsette å tjene
dem i fremtiden når de var samlet om det velsignede brødet og
vinen for å minnes ham.

Oppstandelsen gjør torsdagen til skjærtorsdag. Fotvaskens vann blir til dåpens vann.
Kirken gir hver enkelt av dette
vannet. Mennesker blir en del av
Jesu påskevandring fra død til
liv. Påskemåltidets fellesskap blir
til nattverdens fellesskap. Der
blir den enkelte gitt den korsfestede og oppstandnes gaver
i brød og vin. Et fast møtested
mellom himmel og jord blir synlig for alle.
I vår påskehøytid i 2020 tar
epidemien fra oss mange fellesskap, til og med de aller nærmeste. Men dåpens fellesskap er
et holdepunkt som ikke rokkes.
Kirkens invitasjon til fellesskap
med andre uten fysiske møtesteder, gir håp om en gang igjen
å kunne feire nattverd i takknemlighet.
Ikonene fremstiller måltidet
som en forsmak på forsoningens
store gjestebud i himmelen. Påskemåltidet blir til et håpsfellesskap.
Fredag. Alle som ville, kunne
se korsfestelsen av Jesus. Jesu
var slik en kunne forvente av et
menneske som blir korsfestet.
Alle kunne høre at han ropte ut
dødsangstens mørke og opplevelsen av å være forlatt av Gud.
Menneskets lidelse og naturens ødeleggelse er i dag som den
gang en virkelighet vi kan se og
høre. Døden er ikke bare oppbruddet fra den verden vi kjenner. Dens kraft er til stede hver
dag i et utall av former og fasonger, sansbar og uomtvistelig.
Koronapandemien minner oss
om denne grunnleggende sårbarheten. I vårt velferdssamfunn
kan vi ofte slippe å regne med
den. Men nå er vår sårbarhet
rykket smertelig nær oss. Det er
ikke lenger bare «de andre» som
får livene sine kastet om.
I rop og klage, i stille hvisking
og i ordløse sukk og tanker blir

vi del av en sky av bønner fra
hele verden og til alle tider i ropet
som er kalt menneskehetens primalskrik: Kyrie Eleison – Herre
miskunne deg. Kyrie eleison formes i den eksistensielle nødens
rom. Anklagen, spørsmålet og
undringen om hvor Gud er i alt
dette som rammer oss, danner
ropets klangbunn slik fiolinens
kropp gir klang til den enkelte
strengens vibrering.
I oppstandelsens lys blirLangfredagen håpets sted for det lidende menneske. Gud går helt
inn i menneskets tyngste erfaringer og lar seg bli rammet av
dødens virkelighet. Gud vil ikke
pandemier og krig og undertrykking, Gud lar seg selv bli et offer
for dødskreftenes herjing i vår
virkelighet. Gud korsfester ikke,
Gud blir korsfestet. Ikke noe av
det vi erfarer kan skille oss fra
Guds kjærlighet i Jesus Kristus.
Jesus på korset males i de ortodokse ikonene alltid som den
seirende. Jesus er den som i frihet velger å identifisere seg med
alle menneskers lidelse. Midt i
lidelsen er hans øyne åpne og
ser med barmhjertighet på sin
mor, sin beste venn, og den andre korsfestede.
Lørdag. Døgnet etter Jesu død
må ha vært et helt usannsynlig
krevende døgn for Jesu nærmeste. Noen få av dem hadde vært til
stede og sett Jesus dø, hørt hans
desperate rop og vært med og
lagt ham i graven. Men de fleste hadde holdt seg på lang avstand. Alle låste seg inne i berettiget frykt for forfølgelse. Noen av
dem var sammen, men Thomas
turte ikke det heller og holdt seg
for seg selv.
Koronaviruset kan ikke sees
av det blotte øyet, men ingen av
oss er i tvil om at det finnes. Vi
er i kamp med en usynlig fiende
der vårt vanlige krigsmateriell er
totalt irrelevant. Viruset kan ikke
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I koronapandemiens tid er påskemorgens budskap
at ødeleggelse
og død ikke får
siste ordet. Gud er
fortsatt trofast og
barmhjertig.

PÅSKEMORGEN: Den oppstandne fortsetter kampen for mennesket, mot
lidelse og ondskap. Han vet hva lidelse er, skriver Atle Sommerfeldt.
Illustrasjon: Illustratør: Sunniva Sunde Krogseth

bekjempes med kanoner. Det kan
bare bekjempes med smittevern,
helsevesen og nestekjærlighet.
Vi ser ikke fienden, men vi ser
kampens mange uttrykk.
Den store lørdagen som denne
dagen er kalt i kirkens historie,
er døgnet der Gud i Kristus «fôr
ned til dødsriket», åpnet dødsrikets porter og beseiret døden
og ondskapens kosmiske makt.
Våre synlige og usynlige fiender får ikke herje fritt, Kristus
kjempet kampen mot dem for oss
og med oss og, vi må erkjenne,
i oss. Vi har godhet og storhet i
oss, men også egoisme, likegyldighet, apati for andres lidelse,
innkrøketheten i oss selv og vårt
eget. Kristus kjempet og overvant alt for at vi skal få leve nå
og i all evighet.
I den ortodokse tradisjonen er
oppstandelsens ikon ofte Jesus
som stiger ned i dødsriket der
ondskapen råder og tramper på
død og djevel, ondskapens hærfører. Han rekker hånden ut til
Adam og Eva, ursymbolet for
menneskets fangenskap i dødens, lidelsens og skyldens verden og frigjør dem fra døden og
ondskapens jerngrep.

Søndag. Da kvinnene kom for
å stelle liket fant de graven tom.
Verken kvinnene, Peter, Johannes eller de andre hadde sett det
komme. Det var ikke vanlig at
folk sto opp fra de døde den gangen heller. Frykt, mistenksomhet og vantro var deres første
reaksjon.
Så skjer vendingen. Jesus viste
seg for dem, snakket med dem
og spiste med dem. Da han velsignet brødet og spiste fisken
gjenkjente de ham. Deres frykt
for dødskreftene ble til håp, livskraft og frimodighet. De få som
møtte Jesus etter oppstandelsen satte et kraftig fotavtrykk
i menneskers liv og i historien.
Det er deres fortelling om den
oppstandne som lever i dag. I fellesskap over hele verden lyder
påskemorgenens utrop: «Kristus
er oppstanden!». Det blir besvart
på mange hundre språk: «Ja, han
er sannelig oppstanden»! Jesu og
menneskenes Kyrie-rop har fått
sitt svar: Livet vant, dets navn
er Jesus.
I koronapandemiens tid er
påskemorgens budskap at ødeleggelse og død ikke får siste
ordet. Gud er fortsatt trofast og
barmhjertig. Gud ga i sin tid Noah
regnbuen som tegn. Så lenge sol
og regn møtes i regnbuen, lovet
Gud å beskytte sitt skaperverk
fra ødeleggelse.
Få så Den oppstandne, men
alle kan se regnbuen. Påskedag
blir regnbuen oppstandelsens
tegn. I døden ser vi ikke lenger
lys og vann danne regnbuer. Da
inviterer Gud oss til å få del i oppstandelsens lys og evighetens
vannkilde. Den korsfestede og
oppstandne Jesus Kristus deler
seierens frukt med alle som vil.
I oppstandelsesikonene har
den kjempende Kristus seierens
symboler og minner oss om at
frigjøringen av Adam og Eva også

er vår frigjøring fra død og ondskapens lidelse.
Livet vant og vinner! Heller
ikke i vår tid er det vanskelig å
se og høre den korsfestede Kristus. Han kommer til oss i sultne,
tørste, nakne, fengslede og syke.
Alle kan se ham.
Det er ikke alltid like lett å se
den oppstandne. Men med oppstandelsens blikk gjenfinner vi
Den oppstandnes livskraft i sårede og lidende. Vi ser hvordan
Jesus holder på. Han kjemper
sammen med dem som rammes
og ødelegges. Ser vi nøyere etter,
kan vi også se glimt av den oppstandenes seier når den forslåtte
reiser seg, den syke får hvile i
nådens favn og den oversette blir
en del av nye fellesskap.
Den oppstandne fortsetter
kampen for mennesket, mot lidelse og ondskap. Han vet hva
lidelse er. Han oppreiser og utruster mennesker med kunnskap, kommunikasjon og politisk klokskap i kampen mot vår
fiende. I koronaens tid mobiliserer han helsearbeidere, sosialarbeidere, frivillige organisasjoner,
lokale menigheter og kirkelige
organisasjoner i nestekjærlighetens lokale og globale handlingsfellesskap.
Menneskets kapasitet til ondskap og ødeleggelse ble ikke utryddet den gangen i Jerusalem og
døden ble ikke avsluttet. Men Jesus holder fortsatt på og han inviterer oss til å være hans hender,
håpshender i krisetiden, i kamp
mot ødeleggelse og lidelse.
Vi som har møtt den korsfestede og oppstandne og har fellesskap med ham i dåp og nattverd
må ledsage mennesker i deres
hverdag til å se at livet vant Påskedag til håp, trøst og nestekjærlighet.
God påskefeiring!
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Vi skal løfte
barnevernssektoren
Det gjør meg glad å se at regjeringens tiltak for kompetanseheving av barnevernet mottas med
jubel av fagfolkene i Vårt Lands
artikkel forrige uke. Jeg har forståelse for at noen reagerer på
at det skal ta elleve år før kravet om mastergradsutdanning
for ansatte i barnevernet trer i
kraft. Derfor vil jeg understreke
at kompetanseløftet for barnevernet er allerede godt i gang.
Store omstillinger tar tid, og det
betyr at vi må stå på helt frem
til 2031 for å løfte hele sektoren,
som lovet.
Ansatte i barnevernet gjør en
veldig viktig jobb. Barnevernsansatte tar avgjørelser som i stor
grad påvirker livet til dem det
gjelder og arbeider med barn og
familier i svært sårbare situasjoner. Feil kan ha store og varige
konsekvenser. Derfor er det så
viktig at barn og familier som
mottar hjelp fra barnevernet møter fagmiljøer med høy kompetanse. Innføring av kompetansekrav handler om å endre grunnleggende rammebetingelser for
barnevernet. Derfor er det viktig
for oss å ha med oss både de ansatte i tjenestene, utdanningsstedene og andre som er opptatt av
dette, før vi gjennomfører en så
stor endring. Både utdanningene
og kommunene må starte jobben
med å tilpasse seg de nye kravene
tidlig for å kunne oppfylle dem
innen 2031. Derfor vil det heller
ikke ta lang tid før vi begynner å
se virkninger av tiltakene.
Vi verdsetter også erfaring.
Derfor vil vi etablere en egen
ordning for de som allerede jobber i barnevernet, hvor kompetansekravet kan oppfylles gjennom videreutdanning og fire
års erfaring. Kravet om fire års
erfaring betyr samtidig at nye
medarbeidere fra 2027 må ha
mastergrad, hvis de ikke har
relevant arbeidserfaring fra før.
Vi har også styrket tilbudet om
barnevernsfaglige videreutdanninger, slik at de som allerede er
tilsatt i barnevernet skal kunne
tilegne seg den kompetansen
som trengs.
Grunnen til at vi foreslår også
en lang innføringsperiode frem
mot 2031, er at både kommunene
og utdanningsinstitusjonene skal
få rikelig med tid til å tilpasse seg.
Vi vil også være tett på kommunene og følge utviklingen i både
kompetanse og bemanning. Dette øker oppmerksomheten om
barnevernet, også i kommunene
selv. Vi ser hvert år en markant
økning antallet ansatte og klare forbedringer i oppfyllelse av
lovkrav. Oppslutningen om de
kompetansetiltakene som allerede er iverksatt er svært god,
og foreløpige evalueringer tyder
på at tiltakene bidrar til å forbedre praksis.
Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister (KrF)

Nå må det et
under til

TETT I TETT: Den sørafrikanske hæren er satt inn for å se til at folk overholder reglene om sosial distansering. Her patruljerer soldater Alexandra
Foto: Themba Hadebe/AP/NTB scanpix
township i Johannesburg, som er et tett befolket område.

Hva skjer når man fratar millioner av mennesker som lever fra «hånd til
munn» muligheten til å gå ut av husene sine? I lys av realiteten for så mange i
Sør-Afrika, blir jeg flau av å tenke på mine egne problemer.
KORONA
RAPPORTER
FRA NORDMENN VERDEN
RUNDT

KORONA I SØR-AFRIKA
ANDREAS BENESTAD
Frivillig for Hope
Africa Collective,
bosatt i Sør-Afrika

D

et er stille
ute. Merkelig stille.
Er det stille før stormen? I skrivende
stund har hele Sør-Afrika vært
i «lockdown» i en drøy uke.
Gatene er tomme og de fleste
biler står parkert i sine garasjer. De som har mulighet til det
jobber hjemmefra, ellers ligger
arbeidsplasser brakk i påvente
av bedre tider. Ingen har lov
til å forlate husene sine, med
mindre de skal til legen eller

kjøpe mat, og militæret er satt
inn for å bistå politiet i å sørge
for at befolkningen overholder
reglene. Bøter og fengselsstraff
har allerede blitt velbrukte
konsekvenser for de som ikke
føyer seg.
Det eneste rette. D et
er dramatiske tider, men
myndighetene, med president
Cyril Ramaphosa i spissen,
har så langt fått velfortjent ros
for å ha reagert raskere enn
mange andre land på denne
krisen. De har tatt situasjonen
på rammeste alvor fra dag én
og brukte ikke lang tid på å ta i
bruk drastiske virkemidler for
å «flate ut kurven» for smittespredning.
Dette innebærer dramatiske
konsekvenser for landets allerede falleferdige økonomi,
men når alternativet ifølge
presidenten er en «humanitær
katastrofe», blir valget lettere.
Vi er enige. Menneskeliv vil bli
berget av dette. Det er det eneste
rette å gjøre. Men det har sin
mørke bakside også. Familier
uten mat på bordet. Pest eller
kolera?
Blir flau. Koronakrisen har
brakt med seg en hel rekke
dilemmaer for de fleste land og
deres myndigheter. Å navigere
i et totalt ukjent terreng er en
krevende øvelse og det er mange
hensyn å ta. I Sør-Afrika, et land
med enorme sosioøkonomiske
forskjeller i befolkningen, blir

disse dilemmaene enda tydeligere enn andre steder. Over
halvparten av befolkningen
lever under fattigdomsgrensen
og den nasjonale arbeidsledigheten lå på over 30 prosent før
noen hadde hørt om korona.
Hva skjer når man fratar millioner av mennesker som lever
fra «hånd til munn» muligheten
til å gå ut av husene sine?
Jeg, min kone og våre tre
barn har det etter forholdene
bra. Etter en uke i «lockdown»
savner vi selvfølgelig å kunne
forlate huset. Bleieskift, nattevåk, hjemmeskole, tidlige
morgener og brakkesyke tærer tidvis både på humør og tålmodighet. Men i lys av realiteten
for så mange i byen vår, blir jeg
flau av å tenke på dette. 21 dager «lockdown» (minst) utarter
veldig annerledes om man bor
med ni andre i et blikkskur, ute
av stand til å overholde råd om
sosial distansering eller hyppig
håndvask. Noen av våre venner
har det slik.
Nå ber vi. I en av sine nylige
taler til folket, oppfordret president Ramaphosa sør-afrikanere
til å be for landet:
«These are challenging times.
We are traversing a path we
have never travelled before .
There are many among us
who are fearful, uncertain and
vulnerable. I call on our people
to offer a prayer and a thought
for the protection and healing
of our land and its people from

disease.»
Så vi ber. Som aldri før. Vi ber
om beskyttelse for de mange
millioner i dette landet som
lever i ekstrem fattigdom, som
lider av HIV/Aids eller tuberkulose, og alle som nå har mistet
jobb og inntekt. Måtte Gud gripe
inn!
Dyp uro. Mange spør oss
hvorfor vi ikke kommer hjem
til Norge. Vi lever i en underlig spenning. Vi kjenner på fred
over å ha valgt å bli værende
her i denne tida. Foreløpig er vi
ikke spesielt bekymret for vår
egen situasjon eller sikkerhet,
selv om det trolig kommer til
å tilspisse seg. Samtidig kjenner vi på en dyp uro over hva
som trolig kommer til å skje i
landet om ikke så lenge. Det
må et under til nå for å beskytte
«townships’ene». I mellomtiden
følger vi med på kurven. Ser den
flatere ut, mon tro?

KORONA I
SØR-AFRIKA
Y Det første smittetilfellet ble
påvist 5. mars
Y 15. mars erklærte landets
president Cyril Ramaphosa unntakstilstand. 23. mars gikk landet
i «lockdown» fram til 16. april.
Y Per 7. april er 56.873 personer
blitt testet. 1.686 er bekreftet
smittet. 12 har mistet livet.
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EKSTRAORDINÆRE SITUASJONER KREVER

EKSTRAORDINÆR INNSATS:
Kjære deg!
Som ny generalsekretær i NMS hadde jeg gledet meg til å treffe deg og mange andre misjonsengasjerte
mennesker nå i april og mai.
Planen var å dra på en landsomfattende turné sammen med forfatter og musiker Levi Henriksen og
bandet hans «Babylon Badlands». Ønsket mitt var å få mange gode menneske-møter og lære hele
organisasjonen vår bedre å kjenne.
På grunn av kampen mot korona-pandemien må den planlagte turnéen avlyses. NMS Sommerfest &
Generalforsamling 2020 i Ålesund blir også utsatt. Verdenssamfunnet er kommet i en situasjon der det
er umulig å vite hva som vil skje i dagene og ukene framover. Det står om liv og helse for mange.
Også for oss som er engasjert i NMS har korona-pandemien alvorlige konsekvenser. Gjenbruksbutikkene
holder stengt og vi må avlyse mange arrangementer. Det betyr også et betydelig inntektstap, vi snakker
faktisk om nærmere to millioner kroner i tap, hver uke. Kombinert med krise i internasjonal økonomi og
rekordlav kronekurs kan NMS havne i en vanskelig situasjon.
Samtidig er vi enda mer bekymret over potensielle konsekvenser av korona-pandemien for samarbeidspartnerne
våre.

Når arbeidet
stopper opp,
er det de
svakeste som
blir rammet.

Håpet er at NMS skal klare seg godt nok gjennom denne
krisen til at vi kan fortsette arbeidet vårt med uforminsket
styrke når livet vender tilbake til normalen igjen. Vi ønsker
også å ha ressurser til å sette inn ekstra tiltak der koronapandemien skaper nye akutte behov. Nå henvender jeg
meg til deg for å be om støtte til dette.

Vil du bidra til at arbeidet vi er kalt til
kan fortsette - både gjennom og
etter denne krisen?
La ikke korona-pandemien bremse det gode arbeidet vårt.
Tusen takk for at vi står sammen i dette!
Så gleder jeg meg til å gjennomføre den planlagte turneen
når denne unntakstilstanden er overstått.

FOTO: PIERROT MEN / NMS

Jeg kan ikke invitere deg på konsert akkurat nå. Vi kan ikke
sette oss ned med kaffekoppen og ta en prat om hva som
er viktig for NMS. Likevel har jeg en invitasjon til deg.

Vipps til 10932

Med bønn om Guds velsignelse i en krevende tid.

Bankgiro 8220 02 85057
SMS med NMS GAVE til 2490 (300,-)
Beste hilsen

TAKK for
din ekstraordinære gave

Helge S. Gaard
GENERALSEKRETÆR NMS

DELER TROEN
PÅ JESUS

UTRYDDER
FATTIGDOM

BEKJEMPER
URETTFERDIGHET
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Ho jekkar ned sin eigen moralske plattform, og let ikkje som ho veit
meir eller er betre enn sine meiningsmotstandarar.
Lars Petter Sveen, forfattar og bokansvarlig i Vårt Land
Nydelig, uventet, utfordrende, rå, livsnær. Ingen kan preke om synd
og nåde som Nadia Bolz-Weber.
Sunniva Gylver, forfatter og sogneprest i Fagerborg
Ho pakkar ut luthersk teologi, og greier å ikkje gjere han så
verkelegheitsfjern.
Anette Dreyer, prest i Ellingsrud og Furuset kirke
Det er mennesker som deg og meg det handler om.
Mennesker som ikke får det bedre ved at vi påpeker deres synder
og laster. Disse vet de som regel smertelig mye om fra før. Når vi
heller ser hverandre med nådens blikk kan vi finne Gud i feil folk.
Lennart Iversen, anmeldelse i re:tro
Eg veit at eg ikkje kjem til å vera prest på samme måte etter å ha
lest denne boka. Eg veit at ho forandra viktige sider ved min tanke
og min teologi i den augneblinken eg leste ho. Og eg veit at det
ikkje er ein inspirasjon som går over, men som vil prega meg resten
av livet. Les for å bli begeistra, provosert, fornya eller irritert, glad
eller trist. Men for all del: Les!
Marita Bjørke Ådland, sogneprest i
Slemmestad og Nærsnes, fra anmeldelse i Nytt norsk
kirkeblad

Boken har utfordret meg. Jeg har ledd og grått, men ikke minst har
jeg blitt pekt i retning av nåden og det kristne fellesskapet.
Kjersti Gautestad Nordheim, sogneprest i Birkeland,
fra anmeldelse på prest.no
Når teologien blir tatt med til steder den ikke har vært før, som
Bolz-Weber gjør, kan evangeliet bli like rått som livet faktisk er.
Merethe Thomassen, førsteamanuensis ved
Universitetet i Oslo
En drivende god, tankevekkende og utfordrende bok. Denne kjøpte
jeg en stor bunke av til menigheten, fordi jeg er overbevist om at det
gjør menigheten godt å lese den.
Nils Terje Andersen, sogneprest i Vågsbygd
I min posisjon utafor troa, er det her kristendommen gir aller mest
mening: At Gud kan være et referansepunkt på sida av min altfor
menneskelige eksistens. Et ideal, noen etiske forskrifter, en fortelling
om noe viktigere og mer varig. Bolz-Weber har funnet en måte å vinkle det
kristne tankegodset på, slik at disse erkjennelsene slår meg med større
kraft enn på lenge. Og hun gjør det på en måte som gnistrer.
Erik Engblad, anmelder i Vårt Land

NADIA BOLZ-WEBER Å FINNE GUD I FEIL FOLK
Nadia Bolz-Weber prøvde lenge å unngå kontakt med Gud. Ho var sta, men Gud var endå staare. For Gud berre heldt
fram med å dukke opp gjennom heilt uventa menneske. Å møte Guds nåde er ikkje som å bli pakka inn i mjuke teppe,
men som å bli slått i hovudet av ein stump gjenstand, skriv Bolz-Weber i boka. Og når nåden slår til, blir menneske
forandra – på heilt uventa vis.

Kr 299,Oversatt av Hegelin Waldal
Kjøp i bokhandelen eller
bestill på vlforlag.no
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Spennende lederstillinger i
Kirkelig fellesråd i Oslo
I Kirkelig Fellesråd i Oslo har vi ledig tre spennende lederstillinger som

Assisterende kirkeverge
Bygg- og eiendomssjef
Økonomisjef
Til stillingene søker vi en handlekraftig og samlende person, med evne til strategisk tenkning og
gjennomføringskraft.
Stillingene rapporterer direkte til kirkevergen og
inngår i kirkevergens ledergruppe.
Vil tilbyr spennende utfordrende stillinger i en
organisasjon i utvikling hvor du kan være med på
å utvikle den kirkelige organiseringen.

For ytterligere informasjon om stillingene gå inn på
vljobb.no eller ta kontakt kirkeverge Robert Wright
mobil 911 61 716 e-post rw347@kirken.no eller
HR-sjef Trine-Lise Wefald mobil 976 48 202
e-post tw298@kirken.no
Søknadsfrist 16.04.2020

DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesråd i Oslo

Sykehjemsdiakon
– 100 % fast stilling
Ønsker du å bidra til økt livskvalitet for beboere
og pasienter ved sykehjemmene i Bærum
kommune? Gjennom alt – er et diakonalt
tilbud til beboere, pasienter, pårørende og
ansatte ved sykehjem i Bærum, åpent for alle
uavhengig av livssyn.
For fullstendig utlysningstekst til stillingen og
søknadsskjema: kirkejobb.no
Tiltredelse: etter avtale
Les mer:https://gjennomalt.no/
Søknadsfrist: 30.april 2020

Er du klar for ei ny utfordring?
Har du lyst til å oppleve vakre Sunnmøre, er
du velkommen som søker!
Søre Sunnmøre prosti har no desse
stillingane ledige:

Sokneprest
i Indre Herøy og Leikanger sokn.
Søknadsfrist 15. april.
Årsvikariat som

Vikarprest/prestevikar
for sokna i Ørsta
Søknadsfrist 20. april.

I Nidaros bispedømme er følgende
stillinger ledige:

Sokneprest
i Steinkjer og Egge – Stiklestad prosti

Sokneprest
i Beitstad og Verran – Stiklestad prosti

Sokneprest
i Børsa og Skaun – Orkdal prosti
Søknadsfrist: 28. april 2020
www.kirkejobb.no – Nidaros bispedømme

Årsvikariat som
Kirkelig fellesråd i Bærum

Vikarprest/prestevikar

Nidaros bispedømme

i Ulstein sokn
Søknadsfrist 1. mail.

Diakon

www.kirkejobb.no

100 % stilling
Ås kirkelige fellesråd har ledig fast stilling
100 % som diakon rettet mot ungdom.
For fullstendig utlysningstekst og elektronisk
søknad se www.kirkejobb.no eller www.
kirken.no/as
Søknadsfrist 17.4.2020

Ås kirkelige fellesråd

Møre bispedøme

Kjøp
boken

i din lokale
bokhandel eller
på vlforlag.no
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Sør-Innherad kirkelige fellesråd søker

Kirkeverge/
daglig leder
Har du lyst på en spennende lederstilling i
et fellesråd som dekker de tre kommunene
Levanger, Verdal og Frosta?
Søknadsfrist 04.05.2020
Se fullstendig stillingsutlysning på kirkejobb.no.

#møtested #møteplass
#fellesskap #secondhand
#braformiljøet #miljø
#bærekraftig #bærekraft
#bruktfunn #gjenbrukergøy
#frivillig #frivilliginnsats
#kaffekos #dugnad
#bærekraftsmålene
#nlmgjenbruk

Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Ledige stillinger i Nord-Hålogaland
bispedømme:

Prost
i Nord-Troms, Nord-Troms prosti
Søknadsfrist 07.04.20

Sokneprest
i Harstad sokn, Trondenes prosti
Søknadsfrist 14.04.20

Kapellan
i Lenvik sokn, Senja prosti
Søknadsfrist 21.04.20

Sokneprest
i Lavangen sokn, Senja prosti
Søknadsfrist 21.04.20

Sokneprest
i Gratangen sokn og Astafjord sokn,
Trondenes prosti
Søknadsfrist 21.04.20

Kapellan
i Porsanger soknIndre Finnmark prosti
Søknadsfrist 21.04.20

Sokneprest
i Loppa sokn, Alta prosti
Søknadsfrist 21.04.20

Guds Menighet Vegårshei søker ny

HOVEDPASTOR
i 100% stilling
Guds Menighet Vegårshei er en frikirkelig menighet
stifta i 1889 med rundt 900 medlemmer. Vi praktiserer
barnedåp og barnevelsignelse, er aktive med barne- og
ungdomsarbeid, og engasjert i misjon.
Søknad eller spørsmål om stillingen rettes innen
1.mai til leder Erling Myre, tlf 90670100, e-post
erlinmyr@online.no
For mer informasjon om stillingen og menigheten:
se vår hjemmeside www.gudsmenighet.no

SJØMANNSKIRKEN - Norsk kirke i utlandet

Sjømannsprest
offshore
Søknadsfrist 3. mai 2020

Vi har butikker med et stort
hjerte over hele landet.
Finn din nærmeste på

nlmgjenbruk.no

Kapellan
i Elverhøy sokn, Tromsø domprosti
Søknadsfrist 21.04.20
For mer informasjon og full utlysningstekst,
gå til kirken.no/nord-haalogaland. Kontakt
prost for ytterligere informasjon.

Nord-Hålogaland bispedømme

Gateprest
Kirkens Bymisjon Trondheim
Vi søker etter en som skal inngå i teamet gate og kirke i Kirkens
Bymisjon i Trondheim.
Søknadsfrist: 26. april 2020
Kontakt: Stein Bratseth, e-post: stein.bratseth@bymisjon.no
Odd Halvor Moen, e-post: odd.halvor.moen@bymisjon.no
kirkensbymisjon.no/ledige-stillinger

BLI FORFATTER
Nett-/brevbasert kurs
som lærer deg inntektsbringende skrivekunst.
For info:
www.forfatterutvikling.no
eller tlf: 66 91 51 50
Norsk Forfatterutvikling

Plass til overs?

vl.no/eiendom
annonse@vl.no
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Knif Trygghet er forsikringsselskapet for kristne og ideelle organisasjoner
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KULTUR

Tips oss Y kultur@vl.no

Spirituell
vitaminbombe
BOKESSAY: Vi som levde i de uberørtes verden der

lidelse og smerte var tabu, og «positivitet» ble det
sosiale middelet for å hemmeligholde lidelse, vil vi nå
få sjansen til å se både Gud, verden og medmennesker
med nye øyne?

ANMELDELSE
FREDDY FJELLHEIM
kultur@vl.no

Se hitover. Martin Laird er en
kjent formidler av tidlig-kristne
tekster og de kontemplative tradisjonene, både gjennom bøker,
retreater, foredrag og som professor ved Universitetet i Villanova.
I boken An Ocean of Light viser
han at det som kalles «indre lys»
er en fysisk realitet, og at veien
til indre fred går gjennom svakhet. Svakhetens nedbøyde ånd
og lysets oppflammende gnist
tilhører samme realitet.
Indre og ytre, inngivelse og
omgivelse - menneskers hellige
hjerter søker uopphørlig Gud,
men tar fort pustens nåde og
skaperverket for gitt. Med et lite
skråblikk fra boken: «To ungfisker på svømmetur blir passert
av en eldre fisk i motsatt retning
som spør: «Hvordan er vannet i
dag, gutter?». De to jyplingene
svømmer bare videre, men så
sier den ene til den andre: «Hva
i helvete er vann?».
Hva er luften vi puster inn om
ikke livsånd?
Smittet av lys. An Ocean of
Light er skrevet i god engelsk
essay-tradisjon. Elegante formuleringer korresponderer med en
pragmatisk holdning og et håp
som er til å stole på. Et stort spekter av litterære sjangre og sitater
inkluderes, herunder bibelkunnskap, naturvitenskap, poesi og
kontemplativ teologi. Teksten
blir smittet av lys. Saklitterært

BOK: TRO
Y An Ocean of Light.
Contemplation,
Transformation, and
Liberation
Y Av: Martin Laird
Y Utgitt på: Oxford
University Press (2018)

sett er forfatteren på nivå med
en Richard Rohr eller en Peter
Halldorf.
Også det kritiske nivået er uvanlig, for kritikken formuleres like
rammende som den er omsorgsfull. «Soul-building» blant åndelige prestasjonsjegere, og
overflatiske kunnskaper hos en
verdensberømt romanforfatter,
begge får vidd og vennlighet med
på veien.
Velsigna ufullkomment. Menneskene i Lairds tekstunivers er
velsigna ufullkomne og de har
skarpe kanter, også psykisk, men
alltid underveis til et liv og omgivelser der det ikke lenger finnes falske motsetninger. Denne forfatterens «non-dualism»
(enhetsarbeid) lar leseren forstå
kontemplasjonens frigjøring fra
«den indre kommentatoren» og
selvfortellinger på repeat. Dualismens språklige innretninger
kan gjøre nytten når vi tenker og
vurderer, men evnen til å skille
mellom godt og dårlig vil aldri
få det siste ordet om hva som er
virkelig, ifølge Laird.
Indre landskap. Han bruker
blant annet den gripende historien om jødinnen Etty Hillesum
som eksempel. Hillesum var ateist, briljant og analytisk begavet.
Etter å ha blitt sendt i konsentrasjonsleir oppdager hun en ny og
ukjent virkelighet i sitt indre. Hun
beskriver et ubestemmelig nærvær, et indre landskap (landscape) uten ende. Soul-scape,
kaller hun det, og spør på om
ikke det ytre landskapet kan-

U

Et hav av lys
inneholder en
havbunn av mørke.
Begge deler gir
oppdrift og berører
påskens drama.

Freddy Fjellheim

skje er en avspeiling av det indre landskapet i oss. Ikke bare
hjernen, men også hjertet ser.
Slike stille åpenbaringer kommer under stor nød, og gjennom
praktisk arbeid, og i møte med
medmennesker, ikke i lesning
og refleksjon.
Omgir støyen. Vel, om du ikke
visste det, kan kunsten å lage
sufflé involvere både høne, egg
og Helligånd. Les selv. Husvask
og rydding blir i denne boken ek-

sempler - ikke metaforer - på
rotet og uordenen som det friske
øyet blir forstyrret av. Altså
systemteori i praksis. Det urene
og kaotiske danner dermed
passasjen til frigjørelse og transformasjon. Hjertets lys og stillhetens tilstedeværelse utelukker
ikke, men omgir indre støy og
feiltrinn. Gjennomsyret av stillhetens surdeig, også medfølelsen
blir friere.
Lairds undersøkelse av det han
kaller et reaktivt, et mottakelig og et enhetlig sinn kan være
nyttige redskaper for stillhetsarbeidere. Særlig avsnittene om
det klengende ego’et - noli me
tangere - har originalitet.
Omveltningen. Siste kapittel
gir ordet til tre personer som alle
strever med kriser og depresjoner
i sine respektive omgivelser. Ja,
selv positive kristne kan komme
til å blingse på Bibelens forståelse av det menneskelige mørket
og slik glemme både Job, Paulus
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Påskelitteratur
som ikke er krim
For påsken anbefales gjerne kriminallitteratur
over en lav sko. Men hva med å bruke påsken til
å dykke litt dypere? Her er noen anbefalte bøker
fra et kristent perspektiv.
PER ERIKSEN
kultur@vl.no

I møte med spredningen
av koronaviruset avsløres
vi som mennesker på vårt
mest sårbare. En bok som
livsnært berører sykdom,
personlig avmakt og Guds
rolle i det hele, er Sårbarhetens kraft av Per Arne
Dahl (Gyldendal 2019).
Klok, selvopplevd og velformulert som alltid fra
den tidligere Tunsbergbiskopen.

ELEGANSE OG HÅP: I Martin Lairds bok korresponderer elegante formuleringer med en pragmatisk holdning og et håp som er til å stole på, skriver
Freddy Fjellheim. Fra Angelicos maleri Bebudelsen
som er fra mellom 1440 og 1445 og finnes i San
Marco-klosteret i Firenze. Foto: Wikimedia Commons

Tolkien. Nå burde virkelig tiden være inne for
å lese Ringenes Herre av
J.R.R. Tolkien (Tiden – også
lydbok). Nærmere 1500 sider som helst lar seg forstå
på bakgrunn av et kristent
verdensbilde, med mot og
kjærlighet, offer og oppstandelse som grunnelementer. Boka er enda bedre
enn filmen!

og Kristus. Et hav av lys inneholder en havbunn av mørke. Begge
deler gir oppdrift og berører Påskens drama.
For hva er Den stille ukes tyngdepunkt? Hva skjer i dagene før sviket
og døden? Lever ikke Mesteren i
visshet om en verden på vei til solformørkelse, idet Han registrerer
omgivelsenes numne intetanelse?
Barn blir født. Forretninger gjort.
Planter kommer i jorda. Solvarmen
stiger, som i disse ville tider, men en
stor omveltning er på gang.
Kjærligheten. Kanskje Den stille
uke heretter får oss til å lytte etter
«den lille, myke stemmen som kaller meg Den Elskede», for å sitere
Henri Nouwen, der «døden er den
største kjærlighetshandlingen, den
som slipper meg inn i den uendelige
omfavnelsen fra Gud, hvis kjærlighet varer evig».
Kriser kan rydde grunnen for det
som er friskt og spirevillig, på veien
fra avstengte liv til oppstandelsens
grenseløse fellesskap.

Påskens hendelser.
Kanskje er dette året da
man kan fordype seg i påskens budskap og hendelsene i Jerusalem omkring
Jesu død og oppstandelse?
En klassiker på området er
Åtte dager i Jerusalem av
Ole Chr. Kvarme (Verbum
1996). Få behersker dette
stoffet bedre enn den tidligere Oslobiskopen. Boka
kom ut på nytt i 2019, og er
tilgjengelig i bokhandelen.

ELSKET: Kanskje Den stille uke heretter får oss til å
lytte etter «den lille, myke stemmen som kaller meg
Den Elskede», for å sitere Henri Nouwen, skriver
Freddy Fjellheim. Her er en detalj fra Fra Angelicos
korsfestelsesscene, som finnes i San Marcoklosterets museum i Firenze. Foto: Wikimedia Commons

Ord for dagen.Og her
foregår denne korte ordvekslingen som gjerne kan
anvendes på disse koronatider:
«Jeg skulle ønske det ikke
hadde behøvd å skje akkurat i min tid», sa Frodo.
«Det gjør jeg med», sa
Gandalv, «og det gjør alle
som lever lenge nok til å
oppleve slike tider. Men det
er det ikke opp til dem å avgjøre. Alt vi har å avgjøre er
hva vi skal gjøre med den
tiden som er tilmålt oss.»

ANBEFALT: Sårbarhetens kraft av
Per Arne Dahl (Gyldendal).

ANBEFALT: Åtte dager i Jerusalem
av Ole Chr. Kvarme (Verbum).

ANBEFALT: Ringenes Herre av J.R.R.
Tolkien (Tiden) .
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Tips oss Y kultur@vl.no

PÅSKEMUSIKK: Matteuspasjonen er Bachs tre timer lange mes-

terverk, skrevet for framføring på langfredagens ettermiddagsmesse. Tore Hegdahl loser oss gjennom styrker og svakheter i de
beste innspillingene, fra Willem Mengelbergs opera-aktige versjon
i 1939 til sagmugglukten hos John Elliot Gardiner i 2017.

Bachs Matteuspasjon
vitner om en annen
tidsfølelse
KLASSISK MUSIKK
TORE HEGDAHL
organist og skribent

T

iden er inne for å finne frem de gamle
LP-platene, eller logge seg på de digitale
strømmetjenestene, og enda en gang dykke
ned i Bachs Matteuspasjon. Det er et verk
med en nesten ufattelig rikdom av musikalske
ideer og av følelser. Dramatisk, til tider rent ut
skremmende, hjerteskjærende og i øyeblikk helt
ufattelig vakkert.
Også Bach må ha skjønt hva han hadde mellom
hendene, for han tok alt arbeidet med å lage
en vakker renskrift av verket, til arkivet
sitt. Dette var jo i håndskriftens tid,
og skrivearbeidet var en enorm
belastning for en produktiv komponist som Bach.
Mange av verkene hans
er overlevert som mer
eller mindre pålitelige
avskrifter, fragmenter
og lignende. Men for
Matteuspasjonen har
vi altså en nydelig
renskrift i Bachs egen
hånd hvor tekstdelene hentet fra Bibelen er fremhevet
med rødt blekk.

Bach som unntaksmenneske. Tross sitt fromme
motto «Gud alene har æren» var Bach en svært
selvbevisst musiker, fullt klar over sitt eget verd.
Han kjempet som en løve for at de musikalske gavene som Gud lot strømme gjennom Bach-slekten
og ikke minst ham selv, skulle få den anerkjennelsen de fortjente. Da han døde i 1750 hadde samtiden for lengst parkert ham som en respektert,
men håpløst gammeldags figur, en komponistenes
komponist. Dette snudde i 1829, med Mendelssohns
fremføring av nettopp Matteuspasjonen, etter 100
års glemsel. Det ble også starten på mytologiseringen av Bach som geni og unntaksmenneske.
Han var ikke bare den dyktigste komponisten som
noen gang hadde levd, men også den dypeste, og
ikke minst den frommeste.
Matteuspasjonen var selve symbolet på dette.
Et verk av beste kvalitet som det er nesten umulig å forholde seg til. Ikke fordi musikken er lærd
eller krevende, men ganske enkelt fordi verket er
så ekstremt langt og dvelende. Utilgjengeligheten
gir det en helt spesiell nimbus sammenlignet med
søsterverket Johannespasjonen, som er dramatisk
og konsentrert. Begge er mesterverker.
Tre timer pluss preken. Bachs pasjoner er
skrevet for å fremføres på ettermiddagsgudstjenesten på Langfredag. På denne gudstjenesten
spilte musikken hovedrollen. Kjølen i verkene er
lesningen av lidelseshistorien fra en av de fire evangelistene, ord for ord. Teksten blir sunget som såkalt
resitativ, altså sunget tale. En tenor synger fortellerstemmen, en bass Jesus-ordene, en annen rollen

DEN GAMLE PARYKKEN: Da han døde i 1750 hadde samtiden
for lengst parkert ham som en respektert, men håpløst gammeldags figur, en komponistenes komponist. Dette snudde i
1829, med Mendelssohns fremføring av nettopp MatteuspaFoto: Wikimedia Commons
sjonen, etter hundre års glemsel.
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han har flere farger på paletten nå. Han har inderlighet der det trengs, og det trengs veldig mange steder. Han har
U Men
glimt i øyet, skriver Tore Hegdahl om John Eliot Gardiners innspilling fra 2017 som topper Matteuspasjon-listen.

Matteuspasjonen
Y Skrevet av Johann Sebastian Bach (BWV 244).
Uframført langfredag, 1727 eller 1729 (usikre kilder).
Y En oratoriepasjon for sangsolister, to kor og orkester.
Y Omhandler Kristi lidelse og død slik det er fortalt i Matteusevangeliet.
Y Varer normalt over tre timer og regnes blant
Bachs mesterverk.
Y Johann Sebastian Bach (1685–1750) regnes gjerne som den største komponisten som har levd.

1959: Karl Richter

Foto: Wikimedia Commons

FOR EGEN HÅND: Renskrevet kopi i Bachs håndskrift
av den reviderte versjonen av Matteuspasjonen.

til Pontius Pilatus og så videre. Koret fyller rollene
som folkemengde, disipler og yppersteprester. Med
disse elementene alene har vi allerede en sammensatt og fargerik musikalsk form.
Men her er mer! Handlingen blir nemlig avbrutt av
forseggjorte solo-arier, meditasjoner over de ulike
hendelsene, med en bred palett av ulike følelser. Her
er ambisiøse, selvstendige korstykker, og ikke minst
er salmer spredt utover hele verket. Alt i alt fremstår
Matteuspasjonen nesten som en kalvarie-prosesjon
hvor man skrider saktelig fremover og stanser ved
hver hendelse. Det er en oppvisning i musikalsk
iderikdom, typisk for Bach som elsket å vise hva
det er mulig å gjøre. Resultatet er et verk med spilletid på bortimot tre timer – selvsagt avhengig av
hvor fort man spiller. Fremdriften er uansett svært
langsom. Det er langfredagsmusikk, men etter en
halvtimes lytting er man ikke kommet lenger enn
til måltidet torsdag kveld! Midtveis i verket skulle
det være en preken – som var noe helt annet på
1700-tallet enn det er i dag. Så, tre timer musikk
pluss én time preken. Det gir en pekepinn på en
annen tidsfølelse enn vår.
Alt dette gjør Matteuspasjonen velegnet til å
høres på et stereoanlegg. Det man mister, er den
opplevelsen av kamp med stoffet som en levende
fremføring av dette verket alltid gir. Til gjengjeld
kan man ta pause når man vil, og så gjenoppta
lyttingen med friske sanser. Verdens dyktigste
musikere spiller på innspillingene, noe som både
er et stort pluss og et tveegget sverd. Det er ikke
mange musikere som klarer å forene høyt oppdrevet mesterskap med følelsen av at noe virkelig
står på spill. Man kan ikke få alt.

Alt i alt fremstår MatteusU
pasjonen nesten som en
kalvarie-prosesjon hvor man

skrider saktelig fremover og stanser ved hver hendelse.

Münchener Bach-Orchester & Münchener Bach-Chor
Sangere: Ernst Haefliger, Kieth Engen, Irmgard
Seefried, Antonia Fahberg, Hertha Töpper, Dietrich
Fischer-Dieskau, Max Proebstl
Archiv Produktion
Y Alle toner er like, og det er ikke gjort det minste forsøk på å få musikken til å svinge. Men innspillingen har
verdighet.

1988: John Eliot Gardiner

English Baroque Soloists, Monteverdi Choir, London
Oratory Junior Choir
Sangere: Barbara Bonney, Ann Monoyios, Anne Sofie
von Otter, Howard Crook
Archiv Produktion
Y Barbara Bonney har så vakker stemme at man
faktisk blir litt forelsket.

1959: Richters verdighet.

1988: Gardiner lar det swinge.

Y I fremføring av Matteuspasjonen er det et veiskille i 1970, da Nikolaus Harnoncourt ga ut sin
innspilling med tidsriktige instrumenter, besetning og spillestil. Tidligmusikk-bevegelsen startet
på 50-tallet, og på 70-tallet begynte den å skyte
fart. Bach selv hadde jo hatt små ensembler å jobbe
med, hvor små er det ingen som vet. Det var guttestemmer i koret hans, og tarmstrenger på strykeinstrumentene. Lydbildet må ha vært spinkelt
og gjennomsiktig, i alle fall sammenlignet med et
moderne symfoniorkester.
For oss som hørte på klassiske plater på 70-tallet,
åpnet det seg en helt ny verden med tidligmusikkutgivelsene. Forskjellen var ikke bare størrelsen
på orkesteret og lyden i selve instrumentene. Hele
spillestilen var luftigere, mer dansende og mer
artikulert. Det var markant skille mellom betonte
og ubetonte toner, det som kalles skandering. Det
var en kjempeforskjell fra de barokkplatene vi
pleide å høre på, hvor alle toner var like sterke. Vi
pleide å kalle den konvensjonelle spillestilen for
romantisk, men i virkeligheten var det en modernistisk stil som rådet i årene etter krigen. Saklig
og usentimental.
En fremstående eksponent for den stilen var Karl
Richter. Hans innspilling av Matteuspasjonen fra
1959 stod i mangt et møblert hjem i disse årene.
Han var regnet som en autoritet på barokkmusikk, og det er nesten rørende å høre igjen musiseringen hans nå. Han går til verket med stort
alvor, han er nøktern. Særlig i de dansende ariene
kommer dette i veien. Alle toner er like, og det er
ikke gjort det minste forsøk på å få musikken til
å svinge. Men innspillingen har verdighet. Særlig
koralene (salmene) er nydelig gjort, med ekte alvor.
Vel verdt et gjenhør.
Dette var det altså tidligmusikk-bevegelsen så
å si gjorde opprør mot. I starten var utgivelsene
deres rufsete, noe den legendariske Harnoncourtinnspillingen fra 1970 bærer preg av. Musikerne er
ikke helt husvarme i den nye spillestilen, de tar ikke
helt ut svingene, og særlig sangerne har med seg den
tunge, operamessige syngemåten de er opplært i.

Y Men når vi går til John Eliot Gardiners Matteuspasjon fra 1988, er all tvil feid av banen. Dette var
en milepæl, og når man hører innspillingen i dag,
kan man fortsatt kjenne sitringen av noe helt nytt.
Den følelsen av andakt og mystisk dybde som har
klebet til verket siden 1829, kan vi bare ta av oss
som en frakk. Se hvor lett det er! Matteuspasjonen
er i bunn og grunn bare et stykke barokkmusikk.
Hver sats er basert på en bestemt danserytme, som
i all barokkmusikk.
Gardiner får musikken til å svinge. Han er ikke
redd for høye tempi, han skanderer så det suser
og han har et stjernelag av sangsolister som vet
å tilpasse klangen etter det lille ensemblet og
barokkinstrumentenes spinkle klang. Sjekk ut
arien Ich will dir mein Herze schenken hvis du er
nysgjerrig på hvordan det hørtes ut: Brilliant, tempoet akkurat så høyt at man er utenfor komfortsonen. Det kribler i hele kroppen. Barbara Bonney
har så vakker stemme at man faktisk blir litt forelsket. Men hun strever med å synge så fort, det kan
man høre. Rytmen holder musikken i et lite jerngrep. Svakheten ved innspillingen ble kommentert allerede da den kom, og kan fortsatt merkes:
Det er herlig, det er befriende, men det mangler
mykhet og varme.
Tidligmusikk-bevegelsen kom til virkelig blomstring, og impulsene derfra er nå mainstream.
Hvis et tradisjonelt symfoniorkester spiller Matteuspasjonen i dag, vil det ikke falle dem inn å
spille i Richter eller Herbert von Karajans ånd.
Heldigvis. De vil spille mer rytmisk, artikulere tydeligere, lage mer luft osv. Men for oss som hører
på plater, er det ikke så gøy lenger. Utgivelsene av
Matteuspasjonen kommer på løpende bånd (den
siste, med «Gli Angeli Genève», Genèves engler, er
kommet nettopp i disse dager), de er alle vakre og
helt som de skal være, men de ligner hverandre
til forveksling. Det er helt slutt på å si: Har du hørt
Gardiners nye innspilling? Tidsriktig spillestil er jo
ikke nytt lenger, og vil man høre noe som virkelig
skiller seg ut, må man tilbake i tid – for eksempel
til nevnte Karajan.

Neste side Y

‘Koret høres ut som det kommer rett fra Draculas borg’
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1972: Herbert von Karajan

Berliner-Filharmonikerene & Operakoret fra Wien
Sangere: Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau,
Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Horst Laubenthal,
Walter Berry, Anton Diakov
Deutsche Grammophon
Y Karajan er den eneste som skaper en pasjon som
er skremmende på ekte. Innspillingen burde hatt 16års aldersgrense.

1972: Karajans gotiske grøss.
Y Herbert von Karajans Matteuspasjon fra 1972
stod også i mange norske hjem, blant annet i mitt,
og ble for mange den første inngangen til verket.
Karajan selv var en veldig interessant skikkelse.
I 1972 var han kongen i Europas musikkliv, helt
fenomenal til å dirigere, samtidig som ryktene om
hans i beste fall opportunistiske holdning under
Det tredje riket klebet ved ham. Musikktolkningene hans var virkningsfulle, han var en mester i å
lage lange linjer og skape sug i musikken, men hvis
du lette etter inderlighet, lette du hos feil mann.
Litt urettferdig heftet det noe Leni Riefenstahlaktig ved ham. Men hans Matteuspasjon er både
gripende og fascinerende.
De meditative ariene spiller han i modernistisk,
nøytral stil, og her tror jeg det må være lov å bruke
ordet kjedelig. Men når det gigantiske koret trår
til, klarer han å skape en gotisk stemning som er
rent ut nifs. Hør på stykket So ist mein Jesus nun
gefangen, og se om ikke hårene reiser seg i nakken.
Koret høres ut som det kommer rett fra Draculas
borg. Karajan er den eneste som skaper en pasjon
som er skremmende på ekte. Innspillingen burde
hatt 16-års aldersgrense. Åpningskoret høres
ut som et skip i storm. Men desto større
blir kontrasten til det myke. I rollen som
Jesus hører vi nemlig Dietrich FischerDieskau, musikkens Willy Brandt, legendarisk tysk bariton og for mange selve
lyden av etterkrigstidens Tyskland. Det er
bevegende å høre ham synge Jesus-partiet
med den stemmen som er så full av besinnelse og humanitet. Det er som om du ser Brandt
knele ved det jødiske minnesmerket i Warzawa.
Vel verdt å bli minnet om i tider som våre.
Karajan er også uovertruffen i behandlingen
av koralene. Det er vanskelig å tenke seg dem
vakrere. Han gjør dem til ro-punkter i det opprørte
havet som fortellingen jo er. Kjempekoret (det er
operakoret fra Wien) synger dem helt organisk og
mykt, og med en følelse som mer enn mye annet
faktisk minner om inderlighet. I det hele tatt undrer jeg meg over at så mange dirigenter omfatter disse to områdene – koralene og castingen av
Jesus-rollen – med så lite omsorg. Bach lar alltid
Jesus synges av en bass-stemme. Men rollen besettes altfor ofte av stive sangere som hadde passet
bedre som Pontius Pilatus. Fischer-Dieskau er et
vidunderlig unntak i så måte.

Det er bevegende å høre
U
Fischer-Dieskau synge Jesuspartiet med den stemmen som er så

full av besinnelse og humanitet. Det
er som om du ser Willy Brandt knele
ved det jødiske minnesmerket i
Warzawa.

1939: Willem Mengelberg

Concertgebouw Orchestra Amsterdam
Sangere: Karl Erb, Willem Ravelli, Jo Vincent, Ilona
Durigo, Louis van Tulder, Hermann Schey
Philips / Naxos / Columbia
Y Låter omtrent som en opera av Wagner.

2013: René Jacobs

Akademie für Alte Musik Berlin & Rias Kammerchor
Sangere: Sunhae Im, Bernarda Fink, Werner Güra,
Topi Lehtipuu, Johannes Weisser
Harmoni Mundi
Y Tar ut opera-svingene i like stor grad som Mengelberg gjorde i 1939, men nå med barokkoperaens
virkemidler.

1939: Mengelbergs operafølelse.
Y Går vi enda lenger tilbake i tid, finner vi ekte
romantiske tolkninger av Matteuspasjonen. Bare
et tastetrykk unna er Willem Mengelbergs innspilling fra Amsterdam i 1939. Her står vi med
bena helt og fullt i 1800-tallet – Mengelberg var
født i 1871 og var altså 26 år da Brahms døde. Og
hvordan høres det ut? Omtrent som en opera av
Wagner. Ordet danserytme er like lite i tankene
hans som det var hos Wagner da han skrev Parsifal. Det er følelsen som styrer rytmen. Man må
dvele ved de mest uttrykksfulle tonene. Musikken
stopper nesten helt opp, skynder seg videre, bremser opp igjen, fullstendig fritt. Det er fascinerende.
Samtidig virker det overraskende naturlig også.
Jeg skammer meg nesten over å si det, men det
gjør faktisk musikken litt lettere å høre på. Sjekk
ut arien Buss und Reu, så får du et inntrykk.
Anbefalt er også resitativet Und siehe da, der
Vorhang im Tempel zerriss hvor han slipper alle
tøyler. Her er det bare vindmaskinen som mangler.
Det er mulig at Mengelberg gikk lenger i dette
enn andre samtidige musikere. Men han var langt
fra noen tulle-dirigent – han var en stor autoritet i samtiden. Det man merker i hans Matteuspasjon er hvordan musikerne hele tiden leter etter
uttrykksfulle melodier – og de finner det også.
MESTERDIRIGENT: Herbert von Karajans Matteus-

pasjon fra 1972 stod også i mange norske hjem,
blant annet i mitt. Det er den eneste innspillingen
som er skummel på ekte, skriver Tore Hegdahl.
Foto: AP Photo/Elke Bruhn-Hoffmann/NTB scanpix

2017: John Eliot Gardiner (igjen!)

Monteverdi Choir & English Baroque Soloists
Sangere: James Gilchrist, Stephan Loges, The Trinity
Boys Choir
Archiv Produktion
Y Gardiners nye Matteuspasjon har den varmen som
1988-versjonen manglet.

Årets anbefaling: Gardiner anno 2017.

Y Jeg synes jeg må avslutte med en ekte anbefaling. Men som du skjønner, er det ikke lett. Alle
innspillinger av dette verket har noe fint ved seg,
og mange er veldig interessante, men de fleste har
jo også svake sider. Dette er dilemmaet for oss pla-

2013: Jacobs’ dristige barokkopera.

Y Det opera-aktige var et ømt punkt ved Bachs
pasjoner allerede i hans egen samtid. Verkene er
jo veldig teatralske. Kirkelige øvrighetspersoner
var betenkte. Matteuspasjonen er, i tillegg til alt
annet, planlagt for to kor, to orkestre og to grupper
av solister. De skal stå på hver sin side av kirken
og synge mot hverandre. Det er ekko-virkninger,
spørsmål og svar, og det er nøye planlagt hva som
kommer fra hvilken side eller fra begge sider samtidig. Dette er ikke lett å få til. På konsertfremføringer pleier de to lagene å stilles opp på hver
sin side av scenen. Effekten blir ikke stor.
På plateinnspillinger forsvinner den som regel
helt. Et unntak er innspillingen til René Jacobs
fra 2013, en moderne innspilling med sterkt særpreg. Her klinger den ene gruppen nært, og den
andre langt unna, slik du kanskje ville opplevd det
hvis du satt i kirken på Bachs tid. Hvis du vil høre
hvordan det låter, hør for eksempel på arien Sehet
Jesus hat die Hand eller resitativet Und wiewohl
viel falsche Zeugen. I den siste hører du også René
Jacobs' operatiske tilnærming til pasjonen. Han tar
ut opera-svingene i like stor grad som Mengelberg
gjorde i 1939, men nå med barokkoperaens virkemidler. Det er suverent gjort, og slående vakkert,
men også dristig, selv i 2013. Forholdet mellom
gudstjeneste og teater er fortsatt ikke avklart. De
to har noe felles, men de er også motpoler. De
møtes i oppriktigheten, og skiller lag ved effekten.

tespillere, som for alle andre. En venn av meg prøvde å løse problemet ved å samle høydepunkter fra
forskjellige innspillinger på én kassett. Hans egen,
perfekte Matteuspasjon. Det funket ikke. De svake
sidene må også være der.
For meg blir det John Eliot Gardiner i år. Den gode
nyheten er nemlig at Gardiner, som var så hard i
klypa i 1988, har roet seg med årene – i likhet med
flere andre. Hans nye Matteuspasjon fra 2017 har
den varmen som den gamle manglet. Det har alltid
luktet litt sagmugg av musiseringen hans, og det
gjør det fortsatt. Vi er i manesjen, det er artisteri,
det er livsfarlige stunt. Men han har flere farger på
paletten nå. Han har inderlighet der det trengs, og
det trengs veldig mange steder. Han har glimt i øyet.
Han er en mester med mellomrommene, luften mellom tonene. Selvsagt er han også dramatisk. Men
først og fremst er han veldig, veldig engasjert. Det
vil si, han klarer å få musikerne til å høres veldig,
veldig engasjerte ut.
Innspillingen er et konsertopptak, gjort på slutten av en lang turne. Det sies at det er fremført uten
noter. Hvis det stemmer, er det en utrolig bragd, og
typisk Gardiner. Det er faktisk typisk Bach også,
å presse grensene for det som er mulig å gjøre, og
lande det vakkert.
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På skjærtorsdag da jeg var fem år
veltet jeg en gravstein med vilje.
Jeg gjorde det mens mamma
stelte graven til søsteren min, hun
som bare hadde levd en uke året
før. Det sto navnet til en fremmed
mann på den, og mamma ropte
navnet mitt, forskrekket.
Jeg kjente skrekken som kulde
i magen og i beina, som om jeg
ble gjennomsiktig, jeg stirret på
steinen på bakken og kunne ikke
tro at jeg hadde gjort det. Den
var for tung til at vi klarte å reise
den opp igjen. Jeg gjemte meg i
baksetet av bilen mens mamma
snakket med kirkegårdsformannen. Da vi kjørte derfra, snudde
hun seg bakover fra førersetet og
spurte hvorfor jeg hadde gjort det,
og jeg sa at jeg ikke kunne si det.
Du må ikke leke på kirkegården, sa
hun, og til slutt sa jeg at jeg hadde
villet kjenne etter om gravsteinen
sto fast. Hvorfor kunne du ikke si
det med en gang? sa hun, fremdeles sint, og snudde seg framover
igjen.

Dagen etter var vi i kirken, det var
langfredag og jeg satt mellom
mamma og pappa, det var nesten
ingen i kirken. Presten var en
dame og stemmen hennes var dyp
og skarrende mens hun fortalte
om hva som skjedde fredagen i
påsken, en lang og tung fredag sa
hun, og hun snakket om blødenbløden
de føtter og harde hammerslag.
«Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forlatt meg?», og Jesus som bøyde
hodet og døde. Det var en mor
som gråt ved korset, forhenget i
tempelet revnet i to, torden over
Golgata, som betydde Hodeskallefjellet. Jeg så på de store vinduene
i kirken, sirklene i glassmaleriene
som skinte, det var ettermiddagssol ute. Jeg kjente at påsken var
en sorg av samme slaget som den
jeg kjente til. En arvet sorg, en som
flyttet inn i huset og i kroppen og
etterlot seg en stille ettermiddag
man ikke bråkte i, en grå venting.

Påske + Pasjon – i regi av KULT – Senter for kunst, kultur og kirke, Oslo Bispedømmeråd, Kirkelig Fellesråd i Oslo og Domkirkeakademiet. I samarbeid med bispedømmene Borg og Tunsberg.
Støttet av: Norsk Kulturråd og Oslo kommune. Design: Rayon
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Det jeg ikke kunne si var at jeg
ikke hadde orket sorgen, merket
den hadde satt på henne, tyngden
og stillheten som hadde flyttet inn
overalt i huset vårt. Jeg hadde stått
og sett på mens hun luket vekk
gress og råtne blomster fra graven,
den lille graven, der det ennå ikke
var kommet noen gravstein på
plass. Vi hadde kastet den gamle
brune kransen før vi la på en som
var ny og mer sommerlig. Jeg så
på hendene hennes som luket, og
munnen hennes som var blitt en
annen munn, en som var trist, og
jeg kunne plutselig ikke stå stille,
det vokste noe i brystet som ble
større og større, og jeg la hendene
mot den nærmeste gravsteinen
og spente ifra, dyttet den med all
kraften jeg hadde.

Påsken sitter fast i meg. Fremdeles
leter jeg bak ord, bak dører og ansikter, jeg leter etter en strålende,
skinnende påskemorgen, det gule
varme lyset, de hvite klærne og de
lette skrittene. Og kvinnene kom til
graven om morgenen, og de så at
steinen foran graven var veltet til
side og at graven var tom.. Fremdeles ber jeg til en ukjent, om en
påskemorgen som kan befri meg,
befri meg fra den sorgen jeg arvet.

Marie Aubert
12 – 12 Gamle Aker
Urfremført natt til langfredag
i Gamle Aker kirke.

Nytt:
Les 104 skjønnlitterære
Påske- og pasjonstekster her
www.paskeogpasjon.no

www.paskeogpasjon.no

29. mars – 31. mai 2020
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To fat vann
ETTERTANKE
PAUL ERIK
WIRGENES
Generalsekretær i Bibelselskapet

D

et er to fat med vann i påskens fortelling.
Det ene fatet med vann møter vi hos
Pilatus tidlig langfredag morgen. Forhøret av Jesus nærmer seg avslutning.
Fortellingen kan tyde på at Pilatus selv ikke fant
grunnlag til å felle dødsstraff over mannen fra
Nasaret. Men folket ropte høyt om korsfestelse og
religiøse ledere presset på den romerske landshøvingen. Det var da han ba om et fat med vann.
Han vasket hendene mens folket så på og sa «Jeg
er uskyldig i denne mannens blod». Så overlot han
Jesus til korsfestelse. «Å toe sine hender» har etter dette blitt et begrep for ansvarsfraskrivelse.
Det er nesten så vi i bakgrunnen hører mennesket første ord i syndefallets verden. Mannen sa:
«Kvinnen du ga meg å være sammen med, hun
ga meg av treet og jeg spiste.»». Slangen narret
meg, og jeg spiste. Og herfra går det strake veien
til Langfredag morgen.
Det andre fatet med vann i påskens fortelling
hører til måltidet Jesus feiret med sine nærmeste
skjærtorsdag kveld. Da tok han et fat med vann
og vasket disiplenes føtter. Typisk for Johannesevangeliet er at slike tegnhandlinger utdypes og
forklares i ord som gir handlingen teologisk dybde. Fatet med vann blir et uttrykk for en nødvendig renselse for forholdet til Jesus. Fatet med
vann blir et kall til etterfølgelse. Legg merke til
de sterke Jesus-ordene knyttet til dette fatet med
vann: «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i
meg» og «Når jeg som er herren og mesteren, har
vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske
hverandres føtter.»
Prøv å lukk øynene. Vær helt stille. Prøv å hør
lyden av vann som renner i et fat. Forestill deg
at varme hender forsiktig rører ved dine ben og
vasker dem møysommelig. Kan du kjenne kjærligheten i en slik berøring?
Så intimt fysisk gir Jesus disiplene en opplevelse
av nåden og kallet. Dette fatet med vann viser oss
hvem Gud er i syndefallets verden. Han er tjeneren som vasker menneskene rene. Han «toer ikke
sine hender» - han strekker dem på et kors for å
omfavne alt som lever med forsoning og kjærlighet. Han er den som berører oss med varme og
trygghet. Han er den som forplikter oss til å følge.
Det er to fat med vann.

Send oss din hilsen Y vl.no/familie

I DAG FYLLER

80+: Erling Bottolv Neerland 84.
70+: Gunnar Breivik 77, Marit

Måseide 76.

60+: Ingar Samset 67, Ståle

Godøy 67, Morten Arnesen 64,
Jarle Storaas 64.

50+: Berit Nilsen 57, Hege
Angeltveit 56, Julie Sønnervik 52.
40+: Reidar Kristiansen 44.
30+: Elisabeth Kopperud Kvinge

39, Lene Berg Lauvdal 38.

20+: Therese Rettedal 27, Håkon
Ruud 22, Hanna IngeborgIden 21.

10+: Ragnhild Skjølsvold Grav-

vold 19, Elisabeth Nordkil 13.

40 år
Hans Arne Sanna fyller 40 år i
dag. Vi gratulerer!

50 år
Alf Inge Wang fyller 50 år.
Vi gratulerer!
Oda Bandlien fyller 20 år.
Vi gratulerer!
PÅSKEAFTEN FYLLER

90+: Gerd Frøysa 91.
80+: Arne G. Grimstad 86, Kjell
Aas 82.

70+: Kjell Johan Nenseter 76,

Merete Bechensten Sloreby 74,
Olav Øgreid 72, Ove Steffensen
71.

60+: Bent Erik Solaas 69, Ellen
Solheim 67, Unni Hiorth 66,
Steinar Barmen 64.

80+: Olaus Goa 85.
70+: Arna Holm Håvik 78,

50+: Audhild Thuestad Støle 59,
Mai Linda Slåttelia Bergersen 58,
Signe-Marie Kvalsnes 56, Merete
Varpe 55, Eirik Aunan 51.

Målfrid Glorud 77, Kjartan Ruset
74, Tom Hængsle 73.

40+: Vegard Lie 46 Sindre

60+: Reidun Uberg Langerud

30+: Eli-Marte Hansen 39 Kris-

SKJÆRTORSDAG FYLLER

68, Harald Forland 66, Jon Olav
Skreddernes 61.

50+: Jon-Ivar Jørnby 56, Jon
Trygve Meyer 52, Thor Ove
Fivelstad 51.
40+: Nina Øverby 47, Mona

P.Unnerud 46, Cecilie Seim Kind
46, Janicke Fagerhus Ursteg 43.

30+: Ellen Marie Kasin 39, Kjetil
Leland 39, Per Arn Leland 39.

Romarheim 41.

tina Moen 38 Henriette Ringstad
37.

20+: Åsmund Gausemel 23,
Simon Balsnes 22.

80 år
Svein Alsaker fyller 80 år.
Vi gratulerer!

10+: Miriam Lillestøl Bjerkreim
19, Jenny Kaspara Moen 19.
1+: Tiago Lamvea Nygaard 9.
LANGFREDAG FYLLER

90+: Karl Martin Amdahl 93.
80+: Oddlaug Vereide 87.
70+: Asbjørn Røsås 78 Olav

Pedersen 76 Leif Sæther 74 Arne
Byrkjedal 74 Finn Arne Roaldsnes 71

60+: Arve Winsnes 67, Torunn

Steensland 67, Terje Seilskjær
65, Torhild Bransdal 64, Sven
Erik Ottersen 63, Per-Olof Arne
Holm 62, Sigrun Melling 62, Hilde
Muri 61, Øystein Bukkholm 61,
Gunnhild Kjærland 61.

50+: Trine M. Stensen Lunde 56,
Bjørn Roger Stien 55.

Torhild Johansen 80 år Vi vil
gratulere vår kjære mor med
80-årsdagen 11. april. Vi skulle
så gjerne vært sammen med
deg, men ønsker deg en fin dag
uansett. Stor klem fra Elisabeth,
Margrethe, Roy-Frode og Fredrik
– med alle små og store.

75 år

40+: Tone Lindheim 49, Marit

Hodne 49, Jørgen Tharaldsen 46,
John Malvin Eriksen 45.

30+: Ola Johan Settem 39, Vidar
Konradsen 38.
20+: Marie Myhre 24, Matias
Lillestøl Hebnes 22.

10+:

Åshild Brokhaug Røvang 13.

65 år

U

Fatet med vann blir et uttrykk
for en nødvendig renselse
for forholdet til Jesus. Fatet
med vann blir et kall til etterfølgelse.

Birkeland! Hurra og store klemmer!!

Vår fantastiske Jorunn Haanes
Ruset – ektefelle, mor til fire,
svigermor, mormor til fem, fyller
75 år 11. april. «Mormor er best,
ingen protest!»
Vi i familien vil så gjerne få
gratulere så hjertelig med
65-års-dagen 10. april til
Elisabeth Gaare Knutson på

60 år
Sam Tore Bamle fyller 60 år.
Vi gratulerer!
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80+: Ole Abel Sveen 84.
70+: Inger Anna Nilsen 78, Hans

på gullstol og gratulere deg, du
vår kjære og kreative søster og
svigerinne! Mannen din Magnus,
mor og far og resten av slekta
på Toten og Forsand og familien
i Namsos vil også ønske deg en
fantastisk bursdag påskedag.
Vi gleder oss til å feire deg etterhvert.

60+: Tørris Hegdal 69, Trygve

80+: Knut Neset 88.
70+: Dag Kjær Smemo 74,

50 år
Magne Peder Langset fyller 50
år. Vi gratulerer!
FØRSTE PÅSKEDAG FYLLER

Petter Foss 74, Thor Hesselberg
73, Pål Tore Laukvik 73, Ruth
Flebu 73, Elsebe Tjemsland 73,
Finn Ragnvald Huseby 71.

Totland 69, Trond Johansen 67,
Knut Erling Johansen 65, Bjørg
Clausen Flydal 64, Britt Haukland 64, Åse Marie Haug 63, Dag
Nordbø 63, Kjell Aunevik 63.

50+: Gunnar Løvås 54, Lars Ivar
Fjose 54, Mona Årvik Olsen 52,
Heidi Johansen 52, Anne Marit
Rettedal 51, Ragnhild Ljøkjell
Knotten 51.
40+: Jorun Kjærstad Husa 49,
Are Voll 48.

30+: Hanne Sørskår 39, Hans

Olav Hegle 38, Randi Kolnes
Westereng 33.

20+: Sigbjørn Våge 29, Irmelin
Dalbakken 21.

90 år

ANNEN PÅSKEDAG FYLLER

Sigrunn Hernes 74, Magnar
Aursnes 74.

60+: Tom G. Johnsen 66, Knut

Stürtzel 65, Sverre Haneset 64,
Trond Løberg 64, Margareth
Fjellvard 64, Knut Erik Øyri 64,
Sverre Bang 64, Sverre Haneset
64, Berit Øksnes 61.

50+: Oddmund Stråbø 55.
40+: Morten Tørre 49, Ragnhild
Frafjord 45, Jan Erik Brudeli 45,
Siv Anita Selvåg 42.

30+: Kristina Markussen Raen

38, Kyrre Olavsrud 37, Ingvild
Haram 36, Trine Anita Systad 36,
Mathias AmbleImenes 33, Martin
Kvalbein 32, Anders Løkken 32.

20+: Erik Midtbø 29, Celine

Flugstad Gjerland 25, Celine
Gjerland 25, Henrik Nesje 23,
Fredrik Granroth 22.

40 år
Bent Erik Moen-Arnesen i fyller
40 år. Vi gratulerer!

Åse Tveiten i Eiken fyller 90
år 12. april! Vi hadde sett frem
til å lage stor bursdagsfest for
deg denne dagen, men den må
vi dessverre utsette. Selv om
du ikke kan få så mye besøk på
dagen, skal vi jammen feire deg
med kake og digitale treff. Du
stiller alltid opp for de du har
rundt deg, og vi er veldig glad i
deg. Vi er en hel haug med barn,
svigerbarn, barnebarn og oldebarn som roper et høyt hurra for
deg!

70 år

Kjære Maria Nødland Thorset,
gratulerer med 40-årsdagen 13.
april! Du er sporty, tøff og sterk,
du er gjestfri, romslig og omsorgsfull. Vi er glad i deg og alle
dine, og vi savner dere! Hilsen
mamma og pappa på Kvitsund.

DIAMANTBRYLLLUP

Jan Erik Johansen fyller 70 år. Vi
gratulerer!

60 år
Jon Andreas Lauvland fyller 60
år. Vi gratulerer!

30 år

MINNEORD

En stillfaren gigant

P

almesøndag døde salmedikteren Svein Ellingsen,
90 år gammel, i Arendal.
Med det har vi mistet en
av Nordens mest kjære salmediktere. Da Den norske kirke fikk
ny salmebok i 2013, ønsket kirken at hele 58 av hans salmer
skulle være med i kirkens salmekanon.
Svein Ellingsen var utdannet
innen kunstfag, blant annet ved
Statens kunstakademi, men det
er som salmedikter han fremfor alt vil bli husket. I 1976 ble
han statsstipendiat for å kunne
vie sitt liv til salmediktning og
hymnologi.
Svein Ellingsen hadde en egen
evne til å si dype sannheter med
enkle ord om menneskets sårbarhet og Guds nærvær i hele livets
bredde. I sine salmer har han
hjulpet oss til å finne ord for det
som vanskelig kan sies. Han har
gitt oss ord til å synge ut vår undring, bekymring og fortvilelse.
Fremfor alt har han vist oss en
vei til å bevare takken og gleden
også når livet er på det tyngste.
Med sin visdom og hardt tilkjempede livserfaring har Svein
Ellingsen gitt oss salmer som blir
sunget i alle livets faser. Ved dåp
synger vi «Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn
i våre hender.» Ved nattverden
«Jesus, livets sol og glede.» og «Vi
rekker våre hender frem, / som
tomme skåler. / Kom til oss, Gud,
og gi oss liv / fra kilder utenfor
oss selv.»
Mange av hans salmer har en
klar diakonal profil og sender
oss ut i tjeneste for vår neste.

BURSDAG

Andreas
Mellemstrand på
Kleppe
runder 20
år lørdag 11.
april. Mange
gode hilsener fra Magnus, Kristine, mamma og pappa
og besteforeldre på Undheim og i
Kristiansund.

Svein Ellingsen

Disse salmemotivene har åpnet
helt nye dimensjoner i kirkens
salmesang og tjeneste i verden:
«Noen må våke i verdens natt,
/ noen må tro i mørket, / noen
må være de svakes bror, / Gud, la
din vilje skje på jord! / Hjelp oss
å følge ditt bud!» For Ellingsen
har troen to retninger, mot Gud
og mot vår neste. De to kan ikke
skilles. Det er kjernen i det han
har gitt oss.
En av de salmene som Svein
Ellingsen var mest glad for å ha
skrevet, var salmen «Døden må
vike for Gudsrikets krefter!» Han
slet med å få teksten ferdig. Året
var 1975 og Salmebokkomiteen
var i ferd med å avslutte sitt arbeid. Svein ville gjerne få ferdig
salmen. Eyvind Skeie skriver i
biografien om Svein Ellingsen:
«Svein bestemmer seg for at nå
må det skje. Han inngår en avtale med seg selv: Han skal bli
på Indremisjonshotellet på egen
regning og risiko inntil salmeteksten er ferdig! Når de andre i
Arbeiskaren
på Skaarshaug, Iver
Solberg, fyller
seks år 9. april.
Ingvild, Sverre,
Jenny,Solveig,
tanter ,onkler, mamma,
pappa, besta
og bestefar ønsker å
gratulere deg
med dagen!

komiteen forlater hotellet, stenger han seg inne på rommet og
går i gang. Et lite døgn går det.
En salmetekst er født.»: «Døden
må vike for Gudsrikets krefter!
/ Du som var død, er vår Herre
i dag! / Kristus, du lever og står
ved vår side / her hvor vi rammes
av jordlivets slag.»
I det andre verset taler salmedikteren Svein Ellingsen rett inn i
de to tidene som akkurat nå preger oss; påsketidens og koronaens
tid: «Selv om vi føler oss svake i
verden / bærer vi i oss et grunnfestet håp: / Livets oppstandelse påskedagsmorgen,/underet,
skjedde på ny i vår dåp.»
Det er med dyp takknemlighet vi minnes Svein Ellingsen, en
stillfaren gigant, for den han var
og for det han har gitt oss gjennom sine salmer. I hans salmer
vil også kommende generasjoner finne tro, trøst, håp og glede.
Vår tanker går i denne tid også
til Sveins nærmeste familie, hans
ektefelle Ingegjerd og deres to
barn, Ingvild og Eystein, med
familier.
Svein Ellingsen døde palmesøndag, dagen da Jesus red inn
i Jerusalem. I salmen «Rydd vei
for Herrens komme» beskriver
Svein denne dagen slik: «Kjenn
duften fra hans sommer, / som
snart skal møte deg! De slitte
dager fylles / av lovsang og forgylles. / Velsignet være han / som
kom i Herrens navn.»
Vi lyser fred over Svein Ellingsens minne.
Biskop Atle Sommerfeldt (konstituert preses i Bispemøtet) og biskop i
Agder og Telemark, Stein Reinertsen

Gratulerer med
elleveårsdagen 12. april og
riktig god påske,
Simon Fauske
på Senja! Vi ønsker deg en fin
bursdag med
mange videosamtaler. Håper
på fotballtrening
igjen snart! Hilsen besteforeldrene
dine.

SMÅFOLK

Et stort hurra og gratulerer så
mye med 60 års bryllupsdag
13.04, Randi og Helge Fink. Dere
er best og vi er veldig glad i dere.
Klemmer fra jentene deres med
familier.

Anne Line Hovland Osnes,
Kolbu, fyller 30 år 12 .april. Kjære
Anne Line! Akkurat som på
bryllupsdagen din vil vi bære deg

Randi og Helge Fink feirer 60
års bryllupsdag 13. april. Vi,
deres forlovere, gratulerer hjerteligst med den store dagen, og
ønsker dere fortsatt mange gode
og rike år sammen. Takk for godet vennskap gjennom 64 år.

Langfredag blir en skikkelig
festdag for da blir Fride Sofie
Fosse Pileberg i Bergen åtte år!
Gratulerer så mye med dagen
nydelige jenta vår, vi er uendelig
glad i deg! Klem fra småbrødre,
mamma og pappa.

Den gode, snille, aktive og kreative
fotballgutten vår, Kristian Mellemstrand Rabenorolahy, blir åtte år
11. april. Ønsker deg alt godt! Hilsen
Filip, Marius, Tomas, mor og dada.

Vår «gulliga» lesehest Ylva
Erdal fyller
tolv år i dag.
Vi skulle
så gjerne
ha besøkt
ho heime
i Malmø,
eller kappkjørt i slalombakkane her på Voss,
men det får vi ha til gode. Gratulasjonar frå bestemor Cissel-Norunn
og bestefar Pål.

VÅRT LAND

SUDOKU

ONSDAG 8. APRIL 2020

Brede vei

10 KJAPPE

LUNSJKRYSSORD

1. Hvem tegnet Rådhuset i Oslo sammen
med Magnus Poulsson?
2. Hvilken betegnelse bruker arabisktalende kristne om Gud?
3. Hvem ble kulturminister etter Thorhild
Widvey?
4. Hvilket fantasidyr har Seljord i kommunevåpenet?
5. Hva heter hovedstaden i Tunisia?
6. Hva er larvikitt?
7. I hvilken by ligger Det Norske Teatret,
hvor målformen er nynorsk?
8. Hvilket grunnstoff har atomnummer 5 og
forkortes B?
Smale sti

9. Hva sier man på latin hvis man skal si
«Bli lys»?
10. På hvilken radiokanal kunne man fra
2009 høre programmet «Morgenklubben»
med Loven & Co?

10. RADIO NORGE
4. SJØORM 5. TUNIS 6. EN BERGART 7. OSLO 8. BOR 9. FIAT LUX
1. ARNSTEIN ARNEBERG 2. ALLAH 3. LINDA HOFSTAD HELLELAND

ZITS

Av Jim Borgman & Jerry Scott

Nåløyet

KNØTTENE

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

VÅRT LAND

ONSDAG 8. APRIL 2020

ONSDAG 8. APRIL
RADIO

21.40: The Amazing Spider-Man 2

07.00 Nyhetsmorgen 09.00 Med hjartet på
rette staden (r) 09.50 Det gode bondeliv (r)
10.20 Svalbard rundt – dag for dag (r) 11.00
Gull på Godset (r) 12.00 NRK Nyheter 12.10
Husdrømmer (r) 13.10 Hva feiler det deg? (r)
13.50 Når livet vender (r) 14.20 Hygge i hagen
(r) 15.20 Team Bachstad i Sør-Amerika (r)
16.00 Mesternes mester (r) 17.00 NRK Nyheter 17.15 Filmavisen (r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt

06.00 Oiii 06.01 Lille Jack (r) 06.22 Vennebyen: Musikkvideoer 06.25 Gutten og delfinen
Am. drama fra 2011. Regi: Charles Martin
Smith. 08.50 Ture Sventon Regi: Stefan Roos,
Per Simonsson. 09.50 Olsenbanden gir seg
aldri! Norsk krimkomedie fra 1981. Regi: Knut
Bohwim. 12.00 Gull eller gråstein (r) 13.00
Veterinærene (r) 13.55 Bolighjelpen UK (r)
15.00 Tid for hjem (r) 16.00 Påskereisen (r)
17.00 Tid for hjem (r)

17.55 Sjåfører du ikke vil møte (r)

18.00 Dyrepasserne (r)

18.50 Superkrim (r)

18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene

Am. dokumentar fra 2018.

(5) Norsk krimserie for barn.

19.00 Dagsrevyen
19.45 Distriktsnyheter
20.00 Påskenøtter

(3) Norsk underholdningsprogram fra 2020.

20.15 Eides språksjov påskespesial

(8:7) Norsk underholdningsserie fra 2020.
Underhaldning herifrå til månen når Linda
Eide og gjester hyllar og tullar med språk.

21.00 Dagsrevyen 21
21.20 Påskekrim: Deadwater Fell

(1, 2:4) Br. krimserie fra 2019. En husbrann
krever fire liv og et lite lokalsamfunn er i
sjokk.

22.55 Påskenøtter: Løsning

(11) Norsk underholdningsprogram fra 2020.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Fritt vilt

Norsk grøsser fra 2006. En vennegjeng drar
på snowboardtur i Jotunheimen. I rollene:
Ingrid Bolsø Berdal, Rolf Kristian Larsen,
Tomas Alf Larsen, Endre Martin Midtstigen.
Regi: Roar Uthaug.
00.45 Adjø Montebello (r) 02.30 Nazistenes vei
til makten: Politikken (r) 03.30 Team Bachstad i
Sør-Amerika (r) 04.00 Mesternes mester (r)

(5:14) Norsk dokumentarserie.

De siste nyhetene innen sport. Alltid oppdaterte sportsnyheter.

19.00 Truls à la Hellstrøm (r)

(7:9) Norsk livsstilsprogram fra 2018.

20.00 Påskereisen

(2:5) Norsk livsstilsserie fra 2020. Programleder Karina Hollekim er på Savalen og får
besøk av skuespiller og standupkomiker
Zahid Ali. Programleder: Karina Hollekim.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.

21.40 The Amazing Spider-Man 2

Am. fantasiaction fra 2014. Det er fantastisk å være Spider-Man! Og for Peter Parker
er ingenting bedre enn å svinge seg mellom
skyskrapere, være superhelt og tilbringe tid
sammen med Gwen. I rollene: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane Dehaan.
Regi: Marc Webb.
00.40 Kompani Lauritzen (r) 02.10 Agatha
Christie: Mord etter alfabetet (r) 04.05 Hawaii
Five-0 (r) 05.00 The Office (r) 05.30 The Office
(r)

06.00 Morgensending
14.10 I Russland med
Simon Reeve (r)
15.10 Antikkduellen (r)
15.40 Den glemte polarhelt: Det totale mørket (r)
16.25 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
17.05 Med hjartet på
rette staden (r)
18.00 Høyt spill – med
Leif Ove Andsnes (r)
19.00 I Russland med
Simon Reeve (r)
20.00 Torp (r)
20.30 Dynastiet Kennedy
(r)
21.10 Vikinglotto
21.20 Nazistenes vei til
makten: Makten
22.20 Gryningspyromanen
22.50 Gryningspyromanen
23.20 Påskekrim: Tilståelsen (r)
00.50 Nattsending

06.00 Nanny (r) 06.25 Nanny
06.50 Timber Creek Lodge 07.40
The Ellen DeGeneres Show 08.40
Dr. Phil (r) 09.35 Dr. Phil 10.35
NCIS 11.30 NCIS: Los Angeles
12.30 NCIS: New Orleans 13.30
Hotell Helvete 14.30 The Real
Housewives of New York City
15.30 Real Housewives of Beverly Hills 16.30 Svenske Hollywoodfruer 17.30 Junior Masterchef
USA 18.30 Natt på museet 2.
Am. komedie fra 2009. 20.35
Skorpionenes konge. Ty./am. actioneventyr fra 2002. 22.30 Paradise Hotel. Norsk realityserie fra
2020. 23.30 Wisting. Norsk krimserie fra 2019. 01.35 Paradise
Hotel (r) 02.30 Svenske Hollywoodfruer (r) 03.20 The Real Housewives of New York City (r) 04.05
Real Housewives of Beverly Hills
(r) 04.50 NCIS (r) 05.35 Marlon

19.30 Bondi Beach (r)
19.55 Rådebank
(1) Norsk dramaserie
fra 2020.
21.35 Snakes on a Plane
Am. Regi: David R.
Ellis.
23.15 Presten (r)
(5) Norsk komiserie
fra 2016. Bjarte skal
holde sitt første bryllup, der det viser seg
at det er to kvinner
som skal gifte seg.
Margit protesterer, og
det blir en kamp i
menigheten. Bjarte
møter på noen asylsøkere som han lar
flytte inn, hvilket blir i
meste laget for Kristin.
00.15 Her er Harold
Norsk komedie fra
2014. Regi: Gunnar
Vikene.
01.40 Bondi Beach (r)

06.00 Diverse sendinger
13.27 Edder og Galle (r)
13.30 Krimteam 5 (r)
14.00 Klassen (r)
14.20 Full kontroll (r)
14.40 Bablo (r)
14.50 Superkrim: Kjelleren (r)
15.00 Pelle Politibil på
sporet
16.10 Petter Kanin (r)
16.20 Elias (r)
16.30 Elias (r)
16.45 Stinki og Møkki
17.00 Sööfe
17.10 Minibarna (r)
17.30 Brillebjørn (r)
17.40 Lille Jack (r)
17.50 Peppa Gris (r)
18.00 I same hi (r)
18.10 Dinosaurene kommer (r)
18.25 Sauen Shaun (r)
18.30 Det hjemsøkte
huset (r)
18.55 Superkrim: Kjelleren (r)
19.00 Krimteam 5

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver hele
time. Morgenandakt kl 08.20. 06.03 Distr.
prgm. 09.03 Nitimen 10.05 Påskelabyrinten
11.05 Landsmøte 13.00 Dagens 14.03 Distr.
prgm. 17.03 HC og Andrea 19.03 Kveldsåpent
22.03 Isblind – Radioteatret 23.03 NRK P1
musikkmiks 00.05 Nattradioen 02.03 Pål &
Espen tar kvelden 04.03 NRK P1 musikkmiks
05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time, unntatt
kl. 13.00, 17.00 og 18.00.
06.03 P1+ musikkmiks 07.05 Frokostradio
09.03 Ferievikarene 10.05 Påskelabyrinten
11.05 Jukebox 12.30 Nielsen 15.03 Nonstop
16.03 Påskelabyrintens afterski 17.03 Radiolangs 18.00 P1+ musikkmiks 18.30 Lutter øre
19.03 Arkivgull 20.03 På dansefot 23.03 P1+
musikkmiks 04.03 Radiolangs 05.03 P1+
musikkmiks 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 Kurer 06.33 Torp
07.03 Nyhetsmorgen 07.45 Politisk kvarter
08.03 Nyhetsmorgen 09.03 Ekko 11.03 Drivkraft 12.03 Sånn er du 13.00 Verdibørsen
14.03 Kulturstripa 15.03 Norsken, svensken og
dansken 16.03 Studio 2 18.00 Dagsnytt atten
19.03 Kulturstripa 20.03 Drivkraft 21.03 Ekko
23.03 Verdibørsen 00.05 Dagsnytt atten 01.03
Kulturstripa 02.03 Ekko 04.03 Drivkraft 05.03
Verdibørsen
Nyheter ti på hver hele time.
08.00 Høydepunkter fra Morgenklubben 10.00 Siri og de gode
hjelperne 13.00 Mer av musikken du liker med
Kristian 16.00 Mer av musikken du liker med
Kim Nygård 20.00 Klassikere du kjenner med
Jørgen 22.00 Radio Norge musikk og repriser
08.00 Høydepunkter fra Michael
direkte 10.00 P4s Helgefrokost
13.00 Jorda rundt 14.00 Misjonen destillert 16.00 Sport og musikk 19.00 P4helgen 23.00 Lyden av P4
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20.15: Eides språksjov

06.05 Rik på rabatt (r) 06.35 4stjerners middag (r) 07.30 Mom
(r) 08.00 Danskebåten (r) 08.25
Ullared (r) 09.15 Friends (r)
10.15 Sinnasnekker'n (r) 11.10
Slekten er verst. Am. komedie fra
2000. 13.10 Brille (r) 14.10 Praktisk info med Jon Almaas (r)
15.05 Første date (r) 16.00 The
Big Bang Theory (r) 17.00 Friends
(r) 18.00 The Big Bang Theory (r).
Am. komiserie fra 2014. 19.00
Ole Martins kjøkken. Norsk matserie fra 2020. 19.30 Svigers er
aller verst. Am. komedie fra
2004. 21.45 The Circle. Am. dramathriller fra 2017. 23.55 Insider
FEM: Ekstreme kropper. Norsk
dokumentarserie fra 2018. Det er
ikke bare i utlandet at kvinner går
til det ekstreme for å forandre på
kroppen sin. 00.55 Praktisk info
med Jon Almaas (r) 01.55 Brille
(r) 02.50 Special Victims Unit (r)
03.40 CSI: Miami (r) 04.30 Ullared (r) 05.20 Rik på rabatt (r)

TORSDAG 9. APRIL
RADIO

21.40: Agatha Christie: Den fjerde rytter
06.00 Oiii 06.01 Lille Jack (r) 06.22 Vennebyen
(r) 06.30 Bolighjelpen UK (r) 07.30 Gråtass –
Redder gården Norsk familiefilm fra 2017. Regi:
Peder Hamdahl Næss. 09.10 Ture Sventon
Regi: Stefan Roos, Per Simonsson. 10.10
Olsenbanden og Dynamitt-Harry Norsk komedie
fra 1970. Regi: Ove Kant. 12.20 Olsenbanden
Operasjon Egon Norsk komedie fra 1969. Regi:
Knut Bohwim. 14.00 Bolighjelpen UK (r) 15.00
Tid for hjem (r) 16.00 Påskereisen (r) 17.00 Tid
for hjem (r)

18.50 Superkrim: Fake news (r)

18.30
18.45
18.50
19.00

(6) Norsk krimserie for barn.

19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter

(4) Norsk underholdningsprogram fra 2020.

19.45 Da verdenskrigen kom til Ringerike
Norsk dokumentar fra 2020.

20.40 Hytteliv: Påske (r)

Norsk humorprogram fra 2018.

21.00 NRK Nyheter
21.20 Påskekrim: Deadwater Fell

(3, 4:4) Br. krimserie fra 2019. Saken ser ut
til å være oppklart, men en ny avsløring vekker tvil. Regi: Lynsey Miller.

22.55 Påskenøtter: Løsning

(12) Norsk underholdningsprogram fra 2020.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Kjendis-VM (r)

(1, 2, 3:3) Fra Holmenkollen.

00.15 Kåss til kvelds (r)

(6:6) Et talkshow ledet av Else Kåss Furuseth og Markus Neby.
00.55 Eides språksjov påskespesial (r) 01.50
Nazistenes vei til makten: Makten (r) 02.55 Liv
og luksus på Ritz hotell (r) 03.40 Team Bachstad i østerled (r) 04.20 Hagen min: Hage på
resept (r)

06.00 Nanny (r) 06.25 Nanny
06.50 Open Season: Scared Silly.
Am. animasjon fra 2015. 08.20
The Peanuts Movie. Am. animasjonsfilm fra 2015. 10.10 Rio.
Am. animert eventyrfilm fra 2011.
12.00 Madagaskarpingvinene.
Am. animasjonsfilm fra 2014.
13.50 Emoji Filmen. Am. animasjonsfilm fra 2017. 15.40 Evig
din. Am. romantisk komedie fra
1998. 18.10 Natt på museet:
Gravkammerets hemmelighet.
Am. familiekomedie fra 2014.
20.10 Shallow Hal. Am. romantisk komedie fra 2001. 22.30
Baby Driver. Am. actionfilm fra
2017. 00.55 Wisting 03.40
NCIS: New Orleans (r) 05.10
Hotell Helvete (r)

18.00 Dyrepasserne (r)

(6:14) Norsk dokumentarserie.

Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Truls à la Hellstrøm (r)

(8:9) Norsk livsstilsprogram fra 2018.

20.00 Påskereisen

(3:5) Norsk livsstilsserie fra 2020. Programleder Karina Hollekim møter standupkomiker
Trine Lise Olsen som deler sterke historier
fra oppvekst og komediescenen.

21.00
21.20
21.25
21.40

Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Agatha Christie: Den fjerde rytter

(1:3) Br. spenningsserie fra 2019. En mystisk liste med navn blir funnet i skoen til en
død kvinne. En kvinne blir funnet død. Regi:
Leonora Lonsdale.

22.45 Arlington Road

Am. thriller fra 1999. Michael Conroy er historieprofessor, har nettopp blitt enkemann
og bor sammen med sin ti år gamle sønn i
Washington DC. I rollene: Jeff Bridges, Tim
Robbins, Hope Davis, Robert Gossett. Regi:
Mark Pellington.
01.15 Agatha Christie: Mord etter alfabetet (r)
03.10 Hawaii Five-0 (r) 04.05 The Good Doctor
(r) 05.00 The Office (r) 05.30 The Office (r)

06.00 Morgensending
14.10 Filmavisen (r)
14.25 I Russland med
Simon Reeve (r)
15.25 Antikkduellen (r)
15.55 Den glemte polarhelt: Død og ulykke (r)
16.55 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
17.35 Hjem til påske (r)
18.05 Gourmet i villmarka
(r)
19.00 Orientekspressen –
den sanne historia (r)
19.45 Krossfestinga som
endra verda (r)
20.40 Grieg Trio – Haydn
(r)
21.20 Nazistenes vei til
makten: De lange knivers natt
22.20 Gryningspyromanen
22.50 Gryningspyromanen
23.30 Påskekrim: Tilståelsen (r)
01.00 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
19.55 Rådebank
(5) Norsk dramaserie
fra 2020.
21.35 Rånerjævel
Sv. dokumentar fra
2019. Biler, rølp og
rock n'roll. Hva er prisen for å leve et
bekymringsløst liv?
22.45 Michael McIntyre –
Happy & Glorious (r)
Br. underholdning fra
2015. Hverdagslivet
har sjelden vært mer
morsomt enn slik
Michael McIntyre legger det frem for
15.000 publikummere i The O2 Arena i
London.
23.35 Presten (r)
00.35 Magnus (r)
01.30 Bondi Beach (r)

06.00 Diverse sendinger
12.55 Hank Zipzer (r)
13.18 Edder og Galle (r)
13.20 Grizzy & lemen (r)
13.30 Krimteam 5 (r)
13.55 Klassen (r)
14.05 Klassen (r)
14.15 Full kontroll (r)
14.40 Bablo (r)
14.45 Superkrim (r)
14.55 Villmarksbarna – En
eventyrlig reise
16.15 Elias (r)
16.30 Elias (r)
16.40 Stinki og Møkki
16.55 Ribat-Rábat – Rusk
og Rask (r)
17.10 Minibarna (r)
17.30 Brillebjørn (r)
17.40 Lille Jack (r)
17.50 Peppa Gris (r)
18.00 Geitekillingen som
kunne telle til ti (r)
18.10 Lille Prinsesse (r)
18.20 Rein og Rulle (r)
18.35 Det hjemsøkte
huset (r)
18.55 Superkrim (r)
19.00 Krimteam 5

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver hele
time. Morgenandakt kl 08.20. 06.03 NRK P1
musikkmiks 07.03 Opptur 09.03 Nitimen
10.03 Påskelabyrinten 11.03 Salig blanding
12.03 Gul miks 15.03 Musikk på NRK P1
17.03 HC og Andrea 19.03 Kveldsåpent 22.03
Isblind – Radioteatret 23.03 NRK P1 musikkmiks 00.05 Nattradioen 02.03 NRK P1 musikkmiks 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time, unntatt
kl. 13.00, 17.00 og 18.00.
06.03 P1+ musikkmiks 07.03 God helg 09.03
Ferievikarene 10.03 Påskelabyrinten 11.03
Gjest i P1+ 12.03 Nielsen 14.03 Halvdan
Sivertsen og KORK 15.03 Nonstop 16.03
Påskelabyrintens afterski 17.03 Salig blanding
18.00 P1+ musikkmiks 18.30 Lutter øre 19.03
Språkteigen 19.25 Norsktoppen 20.03 Ren 60
22.03 Nielsen 23.03 P1+ musikkmiks 05.45
Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time samt kl.
07.30, unntatt kl. 17.00, 18.00
og 20.00. 06.03 Verdibørsen 07.03 Kulturstripa 08.03 Angrepet på Norge 9. april 13.03 Verdibørsen 14.03 Kulturstripa 15.03 Radiodokumentaren 15.43 Programinformasjon 16.03
Studio 2 18.03 Isblind – Radioteatret 18.43
Programinformasjon 19.03 Angrepet på Norge
9. april 23.03 Radiodokumentaren 23.43 Programinformasjon 00.05 Isblind – Radioteatret
01.03 Kulturstripa 02.03 Angrepet på Norge 9.
april 05.03 Verdibørsen
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
Nyheter hver hele time 06:0024:00, hver halvtime 06:0009:00 og 15:00-18:00. Utvidet
nyhetssending kl. 07:30 og 16:00. P4-sport
kl. 06:50, 08:50, 09:50, 15:03 og 16:03.
06.00 P4s Radiofrokost 10.00 P4 direkte
12.00 Jorda rundt 13.00 Michael direkte 15.00
Midt i Trafikken 18.00 Tidlig kveld 21.00 Kjærlighet uten grenser 01.00 P4-natten 05.00
Høydepunkter fra P4s Radiofrokost
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19.30: Påskenøtter
06.55 Alt var bedre før (r) 07.25 Låtskriver'n (r)
08.25 Monsen, Monsen og Mattis (r) 08.55
Den glemte polarhelt: Først på Antarktis (r)
09.40 Det gode bondeliv (r) 10.10 Svalbard
rundt – dag for dag (r) 10.50 Gull på Godset (r)
11.50 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu
(r) 12.30 Her er Harold Norsk komedie fra
2014. Regi: Gunnar Vikene. 13.55 Hygge i
hagen (r) 14.55 Liv og luksus på Ritz hotell (r)
15.40 Team Bachstad i østerled (r) 16.20 Shetlandsgjengen Norsk krigsdrama fra 1954. Regi:
Michael Forlong, Per Skavlan. 17.50 Den store
elgvandringen

06.05 Rik på rabatt (r) 06.35 4stjerners middag (r) 07.30 Mom
(r) 07.55 Danskebåten (r) 08.25
Ullared (r) 09.15 Friends (r)
10.15 Sinnasnekker'n (r) 11.10
Svigers er aller verst. Am. komedie fra 2004. 13.15 Brille (r)
14.10 Praktisk info med Jon
Almaas (r) 15.05 Første date (r)
16.00 The Big Bang Theory (r)
17.00 Friends (r) 18.00 The Big
Bang Theory (r). Am. komiserie
fra 2014. 19.00 Ole Martins kjøkken. Norsk matserie fra 2020.
19.30 Brudens far. Am. komedie
fra 1991. 21.40 Star Wars: The
Force Awakens. Am. science fiction fra 2015. 00.10 Jan Thomas
søker drømmeprinsen (r). Norsk
realityserie fra 2020. 01.10 Praktisk info med Jon Almaas (r)
02.10 Brille (r) 03.05 Special Victims Unit (r) 03.55 CSI: Miami (r)
04.45 Ullared (r) 05.30 Rik på
rabatt (r)
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18.50 Superkrim: Blodig konkurranse
(r)
(7) Norsk krimserie for barn.

19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter

(5) Norsk underholdningsprogram fra 2020.

19.45 Norge Rundt

(15) Norsk reportasjeserie.

20.10 Halvdan har bursdag
Norsk konsert fra 2020.

21.55 Påskekrim: Vera

(1:4) Br. krimserie fra 2019. Skarpe, vittige
Vera Stanhope etterforsker mordsaker. Freddie Gill, en gjeldstynget gründer, blir funnet
død i sitt storslagne hjem.

22.55 Påskenøtter: Løsning Påskenøtter

(13) Norsk underholdningsprogram fra 2020.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Påskekrim: Vera

(1:4) Br. krimserie fra 2019. Freddie Gill, en
gjeldstynget gründer, blir funnet død i sitt
storslagne hjem.

23.45 Åge Aleksandersen 70 år (r)

Konsert.
01.25 Rånerjævel (r) 02.35 Nazistenes vei til
makten: De lange knivers natt (r) 03.35 Team
Bachstad i Karibia (r) 04.15 Eit enklare liv (r)

21.40: Agatha Christie: Den fjerde rytter
06.00 Oiii 06.01 Lille Jack (r) 06.10 Vennebyen: Musikkvideoer 06.15 Gråtass gir gass
Norsk familiefilm fra 2016. 07.40 My Little
Pony Filmen Am. animasjonseventyr fra 2017.
09.25 Ture Sventon 10.20 Olsenbanden og
Dynamitt-Harry går amok Norsk komedie fra
1973. 12.05 Olsenbanden tar gull Norsk komedie fra 1972. 13.40 Solan og Ludvig: Herfra til
Flåklypa Norsk animasjonsfilm fra 2015. 15.00
Tid for hjem (r) 16.00 Påskereisen (r) 17.00 Tid
for hjem (r)

18.00
18.30
18.45
18.50
19.00

Dyrepasserne (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Dyrepasserne

(8:15) Norsk dokusåpeserie fra 2019.

19.30 Generasjon Z

(8:20) Norsk dokusåpe fra 2019. Det er
Pride, og Herman skal gå i tog for å feire
kjærligheten.

20.00 Påskereisen

(4:5) Norsk livsstilsserie fra 2020. Karina
Hollekim er på vakre Savalen. Her møter hun
danser og «Skal vi danse»-dommer Merete
Lingjærde for påsketur og en god samtale.

21.00
21.20
21.25
21.40

06.00 Nanny (r) 06.25 The Swan
Princess: A Royal Family Tale. Am.
animasjonsfilm fra 2014. 07.50
Peabody & Sherman. Am. animasjonsfilm fra 2014. 09.40 Rio 2.
Am. animert eventyr fra 2014.
11.45 Gulliver's Travels. Am.
eventyrkomedie fra 2010. 13.30
Istid 3 – Dinosaurene kommer.
Am. animasjonseventyr fra 2009.
15.25 Hotell Transylvania. Am.
animasjonskomedie fra 2012.
17.20 Natt på museet. Am.
komedie fra 2006. 19.40 Paul
Blart: Mall Cop. Am. actionkomedie fra 2009. 21.30 Da Vincikoden. Am. dramathriller fra
2006. 00.45 Mumien. Am.
actioneventyr fra 1999. 02.55
Skorpionenes konge. Ty./am. actioneventyr fra 2002. 04.25 NCIS:
Los Angeles (r) 05.10 Hotell Helvete (r)

Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Agatha Christie: Den fjerde rytter

(2:3) Br. spenningsserie fra 2019.

22.30 Red 2

Am./fr. actionkomedie fra 2013. I rollene:
Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise
Parker, Helen Mirren. Regi: Dean Parisot.

00.25 Safe

Am. actionthriller fra 2012. I rollene: Jason
Statham, Catherine Chan. Regi: Boaz Yakin.
01.55 Sahara Am./sp./ty. actionkomedie fra
2005. Regi: Breck Eisner. 03.55 Hawaii Five-0
(r) 04.40 The Office (r) 05.30 Dyrepasserne (r)

06.00 Morgensending
11.20 Bokekspedisjonen
(r)
11.50 Dynastiet Kennedy
(r)
12.30 Bjørnøya (r)
13.10 Skattejegerne (r)
13.40 Team Ingebrigtsen
(r)
14.25 Orientekspressen –
den sanne historia (r)
15.10 Antikkduellen (r)
15.40 Messias (r)
16.20 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
17.00 Operasjon Muskedunder – hele historien
19.30 Filmmusikkens
mestere (r)
21.00 Nyheter
21.15 Jesus Christ Superstar – Live in Concert
(r)
22.55 Kongens nei
Norsk historisk drama
fra 2016. Regi: Erik
Poppe.
01.05 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
(3) Austr. realityserie.
19.55 Ramm, ferdig, gå!
(r)
Norsk underholdningsserie fra 2019.
20.30 Jorden rundt på
seks steg (r)
Norsk underholdningsserie fra 2019.
21.25 Fritt vilt II
Norsk grøsser fra
2008. Regi: Mats
Stenberg.
22.50 Presten (r)
(3) Norsk humorserie
fra 2017. Bjarte roter
det til nå han skal
velge forlover og på
jobben forsøker han å
bedre arbeidsmiljøet
ved å bli bedre kjent
med Margit på fritiden.
23.50 Magnus (r)
00.50 Billie Porter – bak
musikken (r)
01.15 Karakterjukset (r)
02.10 Bondi Beach (r)

06.00 Morgensending
13.00 Hank Zipzer (r)
13.28 Edder og Galle (r)
13.30 Krimteam 5 (r)
14.00 Klassen (r)
14.05 Klassen (r)
14.15 Full kontroll (r)
14.35 Bablo (r)
14.45 Superkrim (r)
14.55 Kule kidz gråter
ikke (r)
Norsk spillefilm.
16.30 Petter Kanin (r)
16.45 Stinki og Møkki
17.00 Matts Monster (r)
17.10 Minibarna (r)
17.30 Brillebjørn på bondegården (r)
17.40 Lille Jack (r)
17.50 Peppa Gris (r)
18.00 Røverrotta
Br. animasjonsfilm fra
2017.
18.25 Molang (r)
18.30 Det hjemsøkte
huset (r)
18.50 Superkrim (r)
19.00 Krimteam 5

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver hele
time. Mot helg kl 08.20. 06.03 NRK P1
musikkmiks 07.03 Opptur 09.03 Nitimen
10.03 Påskelabyrinten 11.03 Langfredagsgudstjeneste fra Tromsø Domkirke 12.03 Gul miks
15.03 Mellom himmel og jord 17.03 Freddan
19.03 VG-Lista Topp 40 22.03 Isblind – Radioteatret 23.03 NRK P1 musikkmiks 00.05 Nattradioen 02.03 NRK P1 musikkmiks 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 07.03 God helg 09.03
Ferievikarene 10.03 Påskelabyrinten 11.03
Langfredagsgudstjeneste fra Tromsø Domkirke
12.03 Nonstop 12.30 Stanghelle på fredag
14.03 Nielsen 16.03 Påskelabyrintens afterski
17.03 Salmer til alle tider 18.00 Gjest i P1+
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 En musikalsk reise
gjennom Jesu lidelse, død og oppstandelse
07.03 Sånn er du 08.03 God påske med NRK
P2 10.03 Isblind – Radioteatret 10.43 Programinformasjon 11.03 Åpen bok 12.03 Tore
Sagens podkast 13.03 En musikalsk reise
gjennom Jesu lidelse, død og oppstandelse
14.03 Kulturstripa 15.03 Radiodokumentaren
15.43 Programinformasjon 16.03 Studio 2
18.00 Isblind – Radioteatret 18.43 Programinformasjon 19.03 Kulturstripa 20.03 Jazzklubben 21.03 God påske med NRK P2 23.03
Radiodokumentaren 23.43 Oppdatert 00.05
Isblind – Radioteatret 01.03 Kulturstripa 02.03
Nattsending
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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21.55: Påskekrim: Vera
07.05 Alt var bedre før (r) 07.35 Låtskriver'n (r)
08.35 Monsen, Monsen og Mattis (r) 09.05
Den glemte polarhelt: Et hylende hjørne (r)
09.50 Det gode bondeliv (r) 10.20 Svalbard
rundt – dag for dag (r) 11.00 Påskegudstjenester 2020: Langfredagsgudstjeneste fra Tromsø
domkirke 11.50 Salmer i påsken (r) 12.20
Katedralbyggerne (r) 12.50 Krossfestinga som
endra verda (r) 13.45 Der ingen skulle tru at
nokon kunne bu (r) 14.25 Hygge i hagen (r)
15.25 Team Bachstad i Karibia (r) 16.05 Eit
enklare liv (r) 16.50 Aurora i Nidarosdomen (r)
17.50 Den store elgvandringen

06.10 Jan Thomas søker drømmeprinsen (r) 07.10 Mom (r)
07.40 Danskebåten (r) 08.10
Ullared (r) 09.05 Friends (r)
10.05 Sinnasnekker'n (r) 11.30
Bean – den store katastrofefilmen. Br. komedie fra 1997.
13.10 Brille (r) 14.05 Praktisk
info med Jon Almaas (r) 15.05
Første date (r) 16.00 The Big
Bang Theory (r) 17.00 Friends (r)
18.00 The Big Bang Theory (r).
Am. komiserie fra 2014. 19.00
America's Funniest Home Videos
(r). Am. underholdningsserie fra
2016. 19.30 Brudens far 2. Am.
familiekomedie fra 1995. 21.20
Nå eller aldri. Am. dramakomedie
fra 2007. 23.10 Transformers.
Am. actioneventyr fra 2007.
01.45 Transformers: De beseirede slår tilbake. Am. science fiction-action fra 2009. 04.30 CSI:
Miami (r) 05.25 Rik på rabatt (r)

LØRDAG 11. APRIL
RADIO

22.40: The Devil Wears Prada
06.00 Oiii 06.01 Lille Jack (r) 06.33 Polly Pocket (r) 06.37 Vennebyen (r) 07.10 Dyrepasserne (r) 07.40 Bonanza (r) 08.45 Ture Sventon
09.45 Olsenbanden møter Kongen & Knekten
Norsk komedie fra 1974. 11.40 A Dog’s Purpose Am. dramakomedie fra 2017. 13.45 Askeladden i Dovregubbens hall Norsk eventyr fra
2017. 16.00 Påskereisen (r) 17.00 Truls à la
Hellstrøm (r)

18.50 Superkrim: Humorkilden (r)

18.00 Dyrepasserne (r)

19.00 Lørdagsrevyen
19.30 Påskenøtter

18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene

(8) Norsk krimserie for barn.

(6) Norsk underholdningsprogram fra 2020.

19.45 Lottotrekning

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

19.50 Alle mot 1

(8:10) Norsk underholdningsprogram. Programleder: Ole Rolfsrud, Selda Ekiz.

21.25 Påskekrim: Vera

(2:4) Br. krimserie fra 2019. Liket av en
tenåringsgutt blir funnet ved et oppdrettsanlegg.

22.55 Påskenøtter: Løsning Påskenøtter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Hytteliv: Påske (r)
Norsk humorprogram fra 2018.

23.30 Chicago Fire

(14:22) Am. dramaserie fra 2019. Fleire
mystiske gasslekkasjar skaper hovudbry på
stasjonen.

00.15 Everest

Am. dramadokumentar fra 2015. Filmen om
den katastrofale ekspedisjonen på Mount
Everest i 1996, hvor flere fjellklatrere mistet
livet. I rollene: Jason Clarke, Keira Knightley,
Jake Gyllenhaal, Josh Brolin. Regi: Baltasar
Kormákur.
02.10 På kongelig varieté (r) 04.06 Sjåfører du
ikke vil møte (r)

(7:15) Norsk dokusåpeserie fra 2019.

06.00 Junior Masterchef USA (r)
06.45 Open Season: Scared Silly.
Am. animasjon fra 2015. 08.05
Rio. Am. animert eventyrfilm fra
2011. 09.55 Madagaskarpingvinene. Am. animasjonsfilm fra
2014. 11.45 Emoji Filmen. Am.
animasjonsfilm fra 2017. 13.30
Karsten og Petra lager teater.
Norsk barnefilm fra 2017. 15.15
Syng. Am. animasjonsmusikal fra
2016. 17.25 Natt på museet 2.
Am. komedie fra 2009. 19.30 Mr.
Popper's Penguins. Am. komedie
fra 2011. 21.30 Engler & Demoner. Am. thriller fra 2009. 24.00
Da Vinci-koden. Am. dramathriller
fra 2006. 03.00 Crimson Peak.
Am. grøsser-fantasifilm fra 2015.
04.50 NCIS: Los Angeles (r)
05.35 Marlon

De siste nyhetene innen sport.

19.00 Lystløgner (r)

(5:5) Norsk underholdningsprogram fra
2020.

20.00 Påskereisen

(5:5) Norsk livsstilsserie fra 2020. Programleder Karina Hollekim har invitert spennende
gjester til Savalen på påsketur.

21.00 Nyhetene
21.15 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.

21.25 Været
21.40 Agatha Christie: Den fjerde rytter
(3:3) Br. spenningsserie fra 2019. Tauet
stammes nå rundt Mark, og det begynner å
rakne for ham.

22.40 The Devil Wears Prada

Am. komedie fra 2006. Unge og naive Andy
drømmer om å bli journalist, og får jobb hos
moteverdenens mektigste kvinne, Miranda
Priestly. I rollene: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Adrian Grenier. Regi: David
Frankel.
00.55 The Girl on the Train Am. dramathriller
fra 2016. Regi: Tate Taylor. 03.20 Hawaii Five-0
(r) 04.20 The Good Doctor (r) 05.15 Dyrepasserne (r)

06.00 Morgensending
14.25 Superhundene (r)
15.05 Sjåfører du ikke vil
møte (r)
16.00 Messias (r)
16.40 Skispor fra 1952 til
1982 (r)
17.10 Skispor fra 1952 til
1982 (r)
17.40 Menneskene bak
musikken (r)
17.45 KORK – hele landets
orkester: Mozart og
spanske rytmer
18.35 Tirpitz – Det siste
slaget (r)
19.30 Country Music
Awards 2019 (r)
21.00 Nyheter
21.10 Smilehullet (r)
21.25 Midnattsmesse fra
Roma
23.45 Smilehullet (r)
23.55 Bokekspedisjonen
(r)
00.25 Påskekrim: Deadwater Fell (r)
01.10 Nattsending

19.30 Everest
Am. dramadokumentar fra 2015. Regi:
Baltasar Kormákur.
21.25 Kongens nei
Norsk historisk drama
fra 2016. Med tyske
fly og soldater i
hælene tvinges kongefamilien på flukt.
De bestemmer seg
for å skille lag uten å
vite om de noensinne
vil se hverandre igjen.
Kronprinsesse Märtha
reiser med barna til
Sverige, mens kong
Haakon og kronprins
Olav blir igjen i Norge
for å fortsette kampen. Regi: Erik Poppe.
23.35 Presten (r)
00.35 Magnus (r)
01.40 Biker for Vårherre
(r)
02.40 Hytteliv: Påske (r)

06.00 Morgensending
14.05 Klassen (r)
14.15 Full kontroll (r)
14.40 Bablo (r)
14.50 Superkrim (r)
14.55 Karsten og Petra –
ut på tur
Norsk film fra 2017.
Regi: Arne Lindtner
Næss.
16.15 Dunder (r)
16.25 Harens store dag (r)
16.38 Binnabánna? (r)
16.40 Teletubbies (r)
16.54 Binnabánna? (r)
16.55 Teletubbies (r)
17.10 Minibarna (r)
17.30 Brillebjørn på bondegården (r)
17.40 Lille Jack (r)
17.50 Peppa Gris (r)
18.00 Zog (r)
18.25 Alf Prøysens barnesanger (r)
18.30 Det hjemsøkte
huset (r)
18.50 Superkrim (r)
19.00 Krimteam 5

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 10.05 Påskelabyrinten 11.03 Popquiz
12.03 Ukeslutt 13.55 Værmelding og trafikk
14.03 P.I.L.S. 14.30 Utakt 15.03 Are og Odin
16.03 Lørdagsliv 18.03 Lørdagskveld med Pia
Skevik 20.50 Værmelding 21.03 Norsk på
norsk 22.03 Isblind – Radioteatret 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 Ferievikarene 10.05 Påskelabyrinten 11.03 Ren 60 13.00 Perler fra Platearkivet
14.03 Alle tiders blinkskudd 15.03 Meloditimen med KORK 16.03 P1+ musikkmiks 17.30
Messing og treblås 18.03 En hyllest til David
Bowie 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 07.30 Tett på 08.03 Verdibørsen
09.03 Angrepet på Norge 9. april 10.03 Isblind
– Radioteatret 10.46 Programinformasjon
11.03 Urix på lørdag 12.03 Ukeslutt 13.55
Værmelding og trafikk 14.03 Drivkraft 15.03
Radiodokumentaren 15.43 Programinformasjon
16.03 Museum 16.30 Urix på lørdag med Korrespondentbrevet 17.03 Jungeltelegrafen 18.03
Isblind – Radioteatret 18.37 Programinformasjon 19.03 BluesAsylet 20.03 Ut i kulturen
21.03 Studio 2 22.03 Urix på lørdag 23.03
Radiodokumentaren 23.43 Programinformasjon
00.05 Urix på lørdag 01.03 Drivkraft 02.03
Nattsending
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
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23.15: Hytteliv: Påske
07.10 Alt var bedre før (r) 07.40 Låtskriver'n (r)
08.40 Monsen, Monsen og Mattis (r) 09.10
Den glemte polarhelt: Det totale mørket (r)
09.55 Det gode bondeliv (r) 10.25 Svalbard
rundt – dag for dag (r) 11.05 Solgt! (r) 11.45
På kongelig varieté (r) 13.45 Nytt på nytt (r)
14.25 Hygge i hagen (r) 15.25 Team Bachstad i
Karibia (r) 16.05 Halvdan har bursdag (r) 17.50
Den store elgvandringen

06.10 Rik på rabatt (r) 06.40
Ullared (r) 08.20 Sinnasnekker'n
(r) 11.00 Første date (r) 13.45
Friends (r) 16.15 Jan Thomas
søker drømmeprinsen (r) 17.15
The Game Plan. Am. komedie fra
2007. 19.30 Born2Drive. Norsk
dokumentar fra 2019. 21.30
Neste sommer (r). Norsk komiserie fra 2020. Per Ivar blir hyllet for
sitt heltemot etter å ha avverget
en ulykke han selv var med på å
forårsake. Siggen oppdager at
designer-stolen hun har kjøpt ikke
bare er laget av geit – den stinker
geit også. 22.30 Aldri voksen (r).
Norsk komiserie fra 2019. Det er
tid for juleball på ungdomsskolen.
Andreas har bestemt seg for å gi
opp damer helt, men Janne har
ikke gitt opp på hans vegne.
23.00 Klodenes kamp. Am. science fiction fra 2005. 01.15 Transformers 3. Am. actioneventyr fra
2011. 04.00 DDR – Das War Das
(r) 05.15 Rik på rabatt (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

VÅRT LAND

ONSDAG 8. APRIL 2020

SØNDAG 12. APRIL
RADIO

19.00: Søsken til evig tid

05.00 Team Bachstad i østerled (r) 06.50 Alt
var bedre før (r) 07.20 Låtskriver'n (r) 08.20
Monsen, Monsen og Mattis (r) 08.50 Den glemte polarhelt: Død og ulykke (r) 09.50 Det gode
bondeliv (r) 10.20 Svalbard rundt – dag for dag
(r) 11.00 Påskegudstjenester 2020: Høytidsgudstjeneste fra Tromsø domkirke 12.10 Salmer i påsken (r) 12.40 Under kirsebærtrærne
Jap. drama fra 2015. Regi: Naomi Kawase.
14.30 Hygge i hagen (r) 15.30 Team Bachstad i
østerled (r) 16.10 Eides språksjov: Høgdepunkt
frå sesongen (r) 17.10 Superhundene (r) 17.50
Den store elgvandringen

06.00 Oiii 06.01 Lille Jack (r) 06.33 Polly Pocket (r) 06.39 Vennebyen (r) 07.10 Dyrepasserne (r) 08.10 Bonanza (r) 10.10 Olsenbandens
siste bedrifter Norsk komedie fra 1975. Regi:
Knut Andersen. 11.45 Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder Norsk komedie fra
1979. Regi: Knut Bohwim. 13.25 Gutten og delfinen Am. drama fra 2011. Regi: Charles Martin
Smith. 15.20 10 Years Am. romantisk komedie
fra 2011. Regi: Jamie Linden. 17.05 Påskereisen (r)

18.50 Superkrim: Premieranet (r)

18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene

(9) Norsk krimserie for barn.

19.00 Søndagsrevyen
19.30 Påskenøtter

(7) Norsk underholdningsprogram fra 2020.

19.45 Kong Frederik av folket

(1:4) Da. dokudrama fra 2019. Historien til
dronning Margrethes far, og om et folk og en
verden i endring.

18.00 Dyrepasserne (r)

(8:15) Norsk dokusåpeserie fra 2019.

De siste nyhetene innen sport.

19.00 Søsken til evig tid (r)

Norsk dokumentar fra 2013. En varm og
poetisk dokumentar om søskenparet Magnar
og Oddny som lever et enkelt liv på familiegården Kleiva i Naustdal kommune

20.45 Påskekrim: Vera

20.00 Huskestue (r)

22.15 Scandinavian Star

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene

(3:4) Br. krimserie fra 2019. Luke Sumner
blir funnet død nær sin egen leilighet, men
han ble påført de fatale skadene lenge før
han døde av dem.
(6:6) Norsk dokumentarserie.

23.10 Påskenøtter: Løsning Påskenøtter
23.15 Kveldsnytt
23.30 Solgt! (r)

(1:13) Norsk underholdningsserie fra 2017.

24.00 Under kirsebærtrærne

Jap. drama fra 2015. I rollene: Kirin Kiki,
Masatoshi Nagase, Kyara Uchida, Taiga.
Regi: Naomi Kawase.
01.50 Filmmusikkens mestere (r) 03.20 Team
Bachstad i østerled (r) 04.00 Kong Frederik av
folket (r)

06.00 Junior Masterchef USA (r)
06.45 Peabody & Sherman. Am.
animasjonsfilm fra 2014. 08.10
Rio 2. Am. animert eventyr fra
2014. 09.55 The Peanuts Movie.
Am. animasjonsfilm fra 2015.
11.40 Istid 3 – Dinosaurene kommer. Am. animasjonseventyr fra
2009. 13.25 Karsten og Petra på
skattejakt. Norsk familiefilm fra
2018. 15.10 Kjæledyrenes hemmelige liv. Am. animert barnefilm
fra 2016. 16.55 Natt på museet:
Gravkammerets hemmelighet.
Am. familiekomedie fra 2014.
18.50 Shallow Hal. Am. romantisk komedie fra 2001. 21.00 Titanic. Am. drama fra 1997. 01.00
Engler & Demoner. Am. thriller fra
2009. 03.35 Exodus: Gods and
Kings. Am./br./sp. actioneventyr
fra 2014.

(2:12) Norsk humorprogram fra 2019.

De siste nyhetene innen sport.

21.40 Pretty Woman

Am. romantisk komedie fra 1990. I rollene:
Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy,
Jason Alexander. Regi: Garry Marshall.

23.40 Sherlock Holmes: A Game of Shadows

Am. actioneventyr fra 2011. Mesterdetektiven Sherlock Holmes er tilbake. I rollene:
Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris.
Regi: Guy Ritchie.
01.45 Per Fugelli – Siste resept (r) 03.40 Gotham (r) 04.25 Påskereisen (r) 05.10 The Office
(r) 05.30 Dyrepasserne (r)

06.00 Morgensending
12.55 Menneskene bak
musikken (r)
13.00 KORK – hele landets
orkester: Mozart og
spanske rytmer (r)
13.50 Salmer i påsken (r)
14.20 Country Music
Awards 2019 (r)
15.50 Messias (r)
16.30 Alle mot 1 (r)
18.00 Da Dylan møtte
Jesus (r)
19.00 Orientekspressen –
den sanne historia (r)
19.45 Hovedscenen: Oppstandelsessymfonien
av Gustav Mahler
21.25 Monty Dons japanske hager (r)
22.25 Svalbard minutt for
minutt – et kort gjensyn (r)
23.05 Kong Frederik av
folket (r)
00.05 Hytteliv: Påske (r)
00.25 Påskekrim: Deadwater Fell (r)
01.10 Nattsending

19.30 Kule kryp
Minuscule – La vallée
des fourmis perdues.
Fr. animasjonsfilm fra
2014. Regi: Thomas
Szabo, Hélène Giraud.
20.55 Hytteliv: Påske (r)
Norsk humorprogram
fra 2018.
21.10 Superhundene (r)
Norsk dokumentarserie fra 2018.
21.50 Nytt på nytt (r)
Norsk underholdningsprogram fra
2020.
22.30 Stacey Dooley –
nedtelling til Armageddon (r)
Br. dokumentar fra
2018.
23.15 Chicago Fire (r)
Am. dramaserie fra
2019.
23.55 Live fra Apollo (r)
00.40 Sjåfører du ikke vil
møte (r)
01.35 Filmmusikkens
mestere (r)

06.00 Diverse sendinger
13.05 Hank Zipzer (r)
13.30 Krimteam 5 (r)
14.00 Klassen (r)
14.10 Klassen (r)
14.15 Full kontroll (r)
14.40 Dunder (r)
14.50 Superkrim (r)
14.55 Elias og Storegaps
hemmelighet (r)
16.10 Elias (r)
16.20 Elias (r)
16.30 Stinki og Møkki
16.45 Sööfe (r)
16.55 Ribat-Rábat – Rusk
og Rask (r)
17.10 Minibarna (r)
17.30 Brillebjørn på bondegården (r)
17.40 Lille Jack (r)
17.50 Peppa Gris (r)
18.00 Plass bakpå kosten
(r)
18.28 Alf Prøysens barnesanger (r)
18.30 Det hjemsøkte
huset (r)
18.50 Superkrim (r)
19.00 Krimteam 5

Dagsnytt hver hele time. 06.03
NRK P1 musikkmiks 07.03 Opptur 09.03 Nitimen 11.03 Høytidsgudstjeneste i
Tromsø domkirke 12.03 Plassen 14.03 Søndagsåpent 21.03 Tro, håp og Lillesæter 22.03
NRK P1 musikkmiks 00.05 Nattradioen 02.03
Norsk på norsk 03.03 Aleksander 04.03 NRK
P1 musikkmiks 05.45 Værmelding med varsel
for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time. 06.03
Lirekassen 07.03 God helg
08.03 Sangtimen 08.56 Værmelding 09.03
Gjenhør med Jukebox 11.03 Høytidsgudstjeneste i Tromsø domkirke 12.03 Gammelnorsk
13.03 Madde spiller svensk 14.03 Arkivgull
15.03 Nielsen 16.03 NRK for 50 år siden
16.30 20 spørsmål 17.03 Ønskekonserten
18.03 Norsktoppen 18.38 P1+ musikkmiks
19.03 Nonstop 20.03 Salmer til alle tider
21.03 Ukas Album 22.03 P1+ musikkmiks
23.03 Perler fra Platearkivet 00.05 P1+
musikkmiks 05.45 Værmelding med varsel for
fiskebankene
Dagsnytt hver hele time samt kl.
16.30, unntatt kl. 20.00. 06.03
Folkemusikktimen 07.03 Ekko-møtet 07.30
Museum 08.03 Åpen bok 09.03 Krig og fred
09.30 Språkteigen 10.03 Isblind – Radioteatret
10.37 Programinformasjon 11.03 Norsken,
svensken og dansken 12.03 P2-portrettet
12.30 Kulturreportasjen 13.03 Ekko – Abels
tårn 14.03 Salongen 15.03 Ut i kulturen 16.03
Det beste fra Dagsnytt 18 16.58 Programinformasjon 17.03 Spillerom Søndag 18.03 Isblind
– Radioteatret 18.43 Programinformasjon
19.03 Folkemusikktimen 20.03 Åpen bok
21.03 Salongen 22.03 Jazzklubben 23.03 Norsken, svensken og dansken 00.05 Det beste fra
Dagsnytt 18 01.03 Salongen 02.03 Krig og fred
02.30 Språkteigen 03.03 Ut i kulturen 04.03
Norsken, svensken og dansken 05.03 Ekko –
Abels tårn
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
Eirin 15.00 Mer av musikken du liker med Dan
19.00 Radio Norge musikk og repriser
06.00 Misjonen 08.00 Høydepunkter fra P4s Radiofrokost
10.00 P4s Helgefrokost 13.00
Jorda rundt 14.00 Michael på søndag 17.00
Sport og musikk 22.00 Kjærlighet uten grenser
02.00 P4-natten 05.00 Høydepunkter fra P4s
Radiofrokost
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22.15: Scandinavian Star

06.15 Ullared (r) 07.10 Ullared (r)
09.00 Sinnasnekker'n (r) 11.00
Friends (r) 13.30 Two and a Half
Men (r) 16.00 Happy Feet 2.
Austr. animasjonskomedie fra
2011. 17.40 Eventyret om Askepott. Am./br. eventyrfilm fra
2015. 19.30 Du har m@il. Am.
romantisk komedie fra 1998.
21.40 Victoria & Abdul. Br. drama
fra 2017. 23.45 Transformers:
Age of Extinction. Am. actioneventyr fra 2014. 02.45 Transformers:
The Last Knight. Am. action fra
2017. 05.25 Rik på rabatt (r)

MANDAG 13. APRIL
RADIO

06.55 Alt var bedre før (r) 07.25 Låtskriver'n (r)
08.25 Monsen, Monsen og Mattis (r) 09.25
Hagen min: Hage på resept (r) 10.05 Det gode
bondeliv (r) 10.35 Svalbard rundt – dag for dag
(r) 11.15 Gull på markedsplassen (r) 12.15
Ønskekonsert med KORK (r) 13.30 Kongens nei
Norsk historisk drama fra 2016. Regi: Erik
Poppe. 15.40 Team Bachstad i østerled (r)
17.00 Det går en kjempe gjennom landet (r)

18.05 Et sted å høre til

(1:13) Austr. dramaserie. fra 2013. I femtitallets Australia følger vi familien Bligh
gjennom romanser, feider, hemmeligheter og
løgner.

18.50 Superkrim: Kidnappet (r)

11.45: Askeladden i Dovregubbens hall
06.00 Oiii 06.01 Lille Jack (r) 06.22 Polly Pocket (r) 06.24 Du er min venn (r) 06.26 Vennebyen (r) 06.50 Gråtass – Redder gården Norsk
familiefilm fra 2017. Regi: Peder Hamdahl
Næss. 08.25 Gråtass gir gass Norsk familiefilm fra 2016. Regi: Peder Hamdahl Næss.
10.15 LasseMajas – Den Store Maktkampen
Sv. familiefilm fra 2015. Regi: Pontus Klänge,
Walter Söderlund. 11.45 Askeladden i Dovregubbens hall Norsk eventyr fra 2017. Regi: Mikkel Sandemose. 13.55 Søsken til evig tid (r)
15.00 Tid for hjem (r) 16.00 Truls à la Hellstrøm (r) 17.00 Tid for hjem (r)

18.00 Dyrepasserne (r)

(8:14) Norsk dokumentarserie.

19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter

18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene

19.45 Hyttebok frå helvete

19.00 Truls à la Hellstrøm (r)

(10) Norsk krimserie for barn.

(8) Norsk underholdningsprogram fra 2020.

Underholdning. Are Kalvø vaks opp midt i eit
postkort på Vestlandet. Likevel har han aldri
blitt ein naturens mann.

20.55 NRK Nyheter
21.15 Påskekrim: Vera

(4:4) Br. krimserie fra 2019. Spillmagnaten
Alun Wilmott blir skutt og drept i sitt eget
hjem, tilsynelatende av innbruddstyver.

22.50
ter
22.55
23.00
23.15

Påskenøtter: Løsning PåskenøtDistriktsnyheter
Kveldsnytt
Nytt på nytt (r)

(14:14) Norsk underholdningsprogram fra
2020.

23.55 Grantchester (r)

(1, 2:6) Br. krimserie fra 2018.
01.25 The Imitation Game Am. dramathriller fra
2014. Regi: Morten Tyldum. 03.15 Scandinavian Star (r) 04.15 Team Bachstad i østerled (r)

06.00 Nanny 06.55 Karsten og
Petra lager teater. Norsk barnefilm fra 2017. 08.25 Karsten og
Petra på skattejakt. Norsk familiefilm fra 2018. 10.15 Syng. Am.
animasjonsmusikal fra 2016.
12.25 Hotell Transylvania. Am.
animasjonskomedie fra 2012.
14.20 Paul Blart: Mall Cop. Am.
actionkomedie fra 2009. 16.20
Legenden om Narnia – Reisen til
det ytterste hav. Br. eventyrfilm
fra 2010. 18.30 Junior Masterchef USA. Am. realityprogram fra
2018. 19.30 Camp kulinaris (r).
Norsk realityserie fra 2019.
20.30 Camp kulinaris. Norsk
realityserie fra 2019. 21.30
NCIS: New Orleans. Am. krimserie fra 2019. 22.30 Paradise
Hotel. Norsk realityserie fra
2020. 23.30 Titanic. Am. drama
fra 1997. 03.15 Paradise Hotel
(r) 04.05 Junior Masterchef USA
(r) 04.50 Nanny (r) 05.15 Marlon
05.35 Marlon

De siste nyhetene innen sport.
(6:9) Norsk livsstilsprogram fra 2018. Truls
og Eyvind tar turen til Finnmark for å overraske kresne reineiere med et førsteklasses
måltid av reinsdyrkjøtt på en måte de aldri
har smakt tidligere.

20.00 Huskestue (r)

(3:12) Norsk humorprogram fra 2019.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.

21.40 Åsted Norge

(9:12) Norsk dokumentarserie fra 2020. Programleder: Cathrine Fossum.

22.40 Sporløs (r)

(1:5) Norsk dokusåpe fra 2018.

23.40 Truls à la Hellstrøm (r)

(6:9) Norsk livsstilsprogram fra 2018.
00.40 Hawaii Five-0 (r) 01.40 The Good Doctor
(r) 02.35 Criminal Minds (r) 03.30 The Office (r)
04.25 Bonanza (r) 05.25 Dyrepasserne (r)

06.00 Morgensending
11.35 Jenter til Kilimanjaro (r)
12.45 Bjørnøya (r)
13.25 Skattejegerne (r)
13.55 Team Ingebrigtsen
(r)
14.40 Katedralbyggerne
(r)
15.10 Antikkduellen (r)
15.40 Messias (r)
16.20 Jesus Christ Superstar – Live in Concert
(r)
18.00 Halvdan – Høre tell
på jorda (r)
19.15 Solgt! (r)
19.45 Da verdenskrigen
kom til Ringerike (r)
20.40 Den følelsen (r)
21.15 Halvdan har bursdag (r)
23.00 Scandinavian Star
(r)
24.00 Monty Dons japanske hager (r)
01.00 Da Dylan møtte
Jesus (r)
02.00 Nattsending

19.30 Kule kryp 2
Minuscule – Les mandibules du bout du
monde. Fr. animasjonsfilm fra 2018.
21.00 The Imitation Game
Am. dramathriller fra
2014. Regi: Morten
Tyldum.
22.50 Live fra Apollo (r)
(7) Br. underholdningsprogram.
Humor i verdensklasse fra Hammersmith
Apollo Theatre i London. Høytidsstemt
komedie med fabelaktige Sarah Millican,
Gary Delaney, Laura
Lexx og Ahir Shah.
23.35 Skuddene på Nygatan (r)
(1) Sv. dokumentar.
Amandas samboer
ble skutt og drept
etter en voldsom
biljakt.
01.30 Nytt på nytt (r)

06.30 Diverse sendinger
13.25 Krimteam 5 (r)
13.55 Klassen (r)
14.05 Klassen (r)
14.15 Full kontroll (r)
14.40 Sauen Shaun
14.45 Superkrim (r)
14.55 Trio – Jakten på
Olavsskrinet
Norsk eventyrfilm fra
2017. Regi: Eva Dahr.
16.10 Petter Kanin (r)
16.20 Elias (r)
16.30 Elias (r)
16.40 Stinki og Møkki
16.55 Binnabánna? (r)
16.58 Teletubbies (r)
17.10 Minibarna (r)
17.30 Brillebjørn på bondegården (r)
17.40 Lille Jack (r)
17.53 Peppa Gris (r)
18.00 Petter Kanin –
Eventyret om den
uventa oppdaginga (r)
18.30 Det hjemsøkte
huset (r)
18.50 Superkrim (r)
19.00 Krimteam 5

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver hele
time. Morgenandakt kl 08.20. 06.03 NRK P1
musikkmiks 07.03 Opptur 09.03 Nitimen
11.03 Festivalgudstjeneste fra Røros kirke
12.03 Trafikk og musikk 19.03 Musikk på NRK
P1 22.03 Utakt 00.05 Nattradioen 02.03
Musikk på NRK P1 04.03 NRK P1 musikkmiks
05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med
varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time, unntatt
kl. 13.00, 17.00 og 18.00.
06.03 P1+ musikkmiks 07.03 God helg 09.03
Ferievikarene 11.03 Festivalgudstjeneste fra
Røros kirke 12.03 Di Derre og KORK 13.03
Nielsen 15.03 Nonstop 16.03 Radiolangs
18.00 P1+ musikkmiks 18.30 Lutter øre 19.03
Ti i skuddet 19.43 P1+ musikkmiks 20.03
Madde spiller svensk 21.03 Swing & sweet
22.03 Hovigs hangar 23.03 P1+ musikkmiks
04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 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 En indianerhøvdings
historie 07.03 Sånn er du 08.03 Dolly-feber. En
festkveld viet Dolly Parton 10.03 Isblind –
Radioteatret 10.43 Programinformasjon 11.03
Drivkraft 12.03 Tore Sagens podkast 13.03 Verdibørsen 14.03 Kulturstripa 15.03 Sånn er du
16.03 Studio 2 18.03 Debatt i P2 19.03 Kulturstripa 20.03 Drivkraft 21.03 Dolly-feber. En
festkveld viet Dolly Parton 23.03 Verdibørsen
00.05 Debatt i P2 01.03 Kulturstripa 02.03
Ikke programsatt 04.03 Drivkraft 05.03 Verdibørsen
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
Nyheter hver hele time 06:0024:00, hver halvtime 06:0009:00 og 15:00-18:00. Utvidet
nyhetssending kl. 07:30 og 16:00. P4-sport
kl. 06:50, 08:50, 09:50, 15:03 og 16:03.
06.00 P4s Radiofrokost 10.00 P4 direkte
12.00 Jorda rundt 13.00 Michael direkte 15.00
Midt i Trafikken 18.00 Tidlig kveld 21.00 Kjærlighet uten grenser 01.00 P4-natten 05.00
Høydepunkter fra P4s Radiofrokost
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18.05: Et sted å høre til

06.00 Rik på rabatt (r) 06.30 4stjerners middag (r) 07.20 Mom
(r) 07.45 Danskebåten (r) 08.40
Ullared (r) 09.30 Friends (r)
10.30 Sinnasnekker'n (r) 11.25
Happy Feet 2. Austr. animasjonskomedie fra 2011. 13.10 Brille
(r) 14.05 Two and a Half Men (r)
15.05 The Big Bang Theory (r)
16.00 Friends (r) 17.00 Two and
a Half Men (r) 18.00 The Big
Bang Theory (r) 19.00 Ole Martins kjøkken 19.30 Første date (r)
20.30 4-stjerners middag. Norsk
realityserie fra 2020. 21.30 Ekstrem oppussing USA. Am. realityserie fra 2020. 22.30 Jan Thomas søker drømmeprinsen (r).
Norsk realityserie fra 2020.
23.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r). Norsk talkshow fra
2019. 00.30 Brille (r) 01.25 Special Victims Unit (r) 02.20 CSI:
Miami (r) 03.15 Forsvunnet (r)
04.10 Hollywood-mediet Tyler
Henry 05.00 Rik på rabatt (r)
05.25 Rik på rabatt (r)

HAR DU IKKE FÅTT AVISEN?
Send kodeord KLAGE til 1933 eller ring 22 310 350.

Returadresse: Mediaconnect AS, Pb 265, Økern, 0510 Oslo.
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Himmel og jord

Marie Gjære Smestad (6 år) fra Kongsberg har tegnet en korsfestelsesscene på hjemmeskolen.

Fyrverkeri

Det går et skille mellom
himmel og jord i Marie
Gjære Smestad (6) sin
korsfestelsesscene, som
har mange filosofiske lag.
Jesus og de to røverne er
plassert på jorda, prisgitt
verdens gang. Over dem
er helt andre krefter i
spill. Smestads tegning
inngår i en linje i kunsthistorien som bryter med
den klassiske kunsten,
ved at tekst tas inn i bildet. Et tidlig eksempel på
dette er Picassos collager,
der avisklipp og bokstaver ble en del av verket.
Kunsten ble mer konseptuel. Ordene «I GUD»
og en pil, vekker mange
spørsmål hos betrakteren. Hvor er Gud under
korsfestelsen? Hvor går
grensen mellom himmel
og jord hvis Gud har blitt
menneske?
LIVE LUNDH

Barnas bibelkunst

Vi gir kunsthistorien en pause og vier denne plassen til våre yngste
lesere. Barn fra 0 til 12 år kan fortsatt sende tegninger til bibelkunst@vl.no eller til Vårt Land, Pb. 1180, 0107 Oslo. Husk navn,
alder og bosted. Merkes «Bibelkunst». Se regler og andre bidrag på
vl.no/bibelkunst.

Avisen Lindesnes forteller om
en travel natt i Mandal: «Toalett med fyrverkeri og bilfører
stukket fra ulykke».
Det ble eksplosivt, og så gikk
det rett i dass.

Antall alkohol

NRK melder at alkoholsalget
øker i disse krisetider. Det viser tall fra Vinmonopolet, som
kan rapportere at salget gikk
til himmels da grensehandelen, taxfreesalget og utestedene
gikk i dvale over natta. Men en
uke har likevel rekorden fortsatt:
«Det når ikke opp mot salget
i uka før jul med 5 millioner
alkohol.»
J ournalister og tall har det som
kjent med å ikke gå spesielt godt
sammen, men her syns vi at forenklingen har gått langt.

Foto: Erlend Berge

Denne påsken gir vi ut digitale ekstrautgaver av avisen
skjærtorsdag og påskeaften. Du kan lese e-avisen
fra kl. 21.15 kvelden i forveien på vl.no/e-avisen eller
last ned Vårt Land appen. Vi håper du koser deg med
ekstrautgavene og ønsker deg en god påske.

Pi

Bilaget intervjuer Guri Melby, titulert som intet mindre enn «kunnskaps- og
integrerings∏minister».
Integreringspiminister? Det er
helt gresk for oss.

Nyord

Her er noen hundre alkohol.

I nord har det som kjent blitt
innført søringkarantene, men
aller lengst nord har Altaposten
innført noe enda mer kreativt,
og melder om: «Forlenger kararante ytterligere en uke til.
Vi vet ikke hva kararante er,
men det høres ut om det kan
bli langvarig.

Krabbing

Forvirret?

Klubbing

hugin@vl.no

Indre Akershus blad intervjuer
lege Nils Henrik Holmedahl om
hvordan situasjonen er i disse
dager. Og foreløpig går det greit,
forteller han.
«Vi har ikke kommet dit hen
hvor vi ikke har tid til å spise
eller gå på to», sier Holmedahl
til avisa.
Men knebeskytterne ligger
klare.

Vi har mottatt en henvendelse

Digital påskeavis?

til reiret fra en leser etter at vi
i helgen skrev om da ordføreren i Gjesdal kommune måtte
«klubbe med musa».
Leseren vil gjøre oss oppmerksom på «oppklarende og nødvendig informasjon», nemlig at
Gjestal kommune har mannlig
ordfører.
Vi vet ikke hva denne leseren
forestilte seg, men vårt anliggende har alltid vært en bekymring for gnageres ve og vel. Hvis
noen har lest andre tolkninger
inn i teksten, får det stå for deres regning.

«Tittel skaper forvirring», lyder en tittel i Dagbladet.
Snakk om selvoppfyllende
profeti.

