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DYKK I
BIBELEN
Den rettferdige og
den ugudelige veien
Salmen beskriver to veier i livet,
eller to typer mennesker: de rettferdige og de ugudelige. Ordet
salig, asjer på hebraisk kan også
oversettes med lykkelig, velsignet
eller glad. I Bibelen brukes ordet
om de som holder seg til Herren
og gjør det rette. Det er altså ikke
nødvendigvis vanlig lykke, men
den rette lykken knyttet til forholdet til Gud og til måten å leve på.
Det er to ting som preger livet til
den rettferdige: han holder seg
ikke sammen med spottere, men
grunner på Herrens lov, Torah, og
gleder seg i den. En spotter, rasja
på hebraisk, kan oversettes med
ond, kriminell, en som er skyldig i
noe galt. I Salmenes bok er Torah
helheten av Guds vilje og instruksjon for Israel. Her er den en kilde
til glede, som oppdages ved konstant meditasjon. At det går godt
for den rettferdige er ikke en premie, men er resultat av måten å
leve på. Han sammenlignes med et
tre som plantet ved vannet. Treet
får god frukt, og løvet visner ikke.
Med andre ord får han hele tida
´påfyllª fra Herrens lov. De ugudelige sammenlignes med agner som
spres for vinden og dermed skilles
fra kornet. På samme måte skilles
de ugduelige fra de rettferdige. De
rettferdige går på den rette veien.
Menneskens valg har betydning:
det en gjør får logiske konsekvenser både for livet og for dommen.
Det er lett å se for seg at salmen
kan ha blitt brukt som undervisning. Leseren oppfordres til å ha
sin glede i Guds lov og ikke gjøre
dårlige valg.

Salme 1
Salig er den som ikke følger lovløses råd,
ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
men har sin glede i Herrens lov
og grunner på hans lov dag og natt.
Han er lik et tre plantet ved rennende vann.
Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.
Alt han gjør, skal lykkes.
Slik er det ikke med de lovløse.
De er lik agner som spres for vinden.
Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen,
ingen syndere i flokken av rettferdige.
For Herren kjenner veien de rettferdige går,
men de urettferdiges vei fører vill.
(bibelen.no / Det norske bibelselskap 2011)

Hvorfor denne teksten?
Mens løvet visner rundt oss forteller denne
teksten om et tre som aldri visner. Det er
lett å si seg enig i at salmen gir en god veiledning for livet. Men den er også vanskelig.
Den setter veldig klare skillelinjer mellom
mennesker og lover at det går godt med

Salmenes bok som veiledning for livet
Salmenes bok er en samling av mange ulike
salmer som er skrevet til forskjellige tider,
men likevel kan vi lese den slik den fremstår
for oss, som en helhetlig bok.Vi ser at det er
tematikk som går igjen: klage, bønn om hjelp,
lovprisning, kongen, fiender og etikk. Salmene
er tiltale til Herren eller omhandler Herren.
Lovprisning, eller tillit til Gud, også i klagesalmene, går som en rød tråd gjennom boka.To
forskere beskriver på forskjellige måter hvordan Salme 1 fungerer som innledning til boka.
Mays mener at Salmenes bok inneholder en
bevegelse fra bønn til lovsang. Salme 1 introduserer temaene i boka og inviterer til å lese
og studere salmenes bok og leve etter den.
På den måten kan leseren også ha sin glede i
loven og bli salig. Brueggemann mener at
Salmenes bok inneholder en bevegelse fra
lydighet til lovprisning. Salme 1 presenterer
en logisk og moralsk konsekvent verden. Den

dem som gjør det rette og dårlig med dem
som ikke gjør det. Er det alltid slik? Som
første salme i Salmenes bok fungerer den
som en innledning. Det er spennende å lese
den i lys av boka som helhet!

som gjør det gode går det bra med og motsatt. Når vi leser videre viser det seg derimot
at dette ikke stemmer. Vi leser om mennesker som opplever stor smerte og selv om de
har vært lydige. De roper til Gud, spør hvorfor de må lide og klager sin nød. Samtidig
inneholder mange av disse salmene lovprisning og tro på Guds barmhjertighet. Med
salme73 begynner en ny fase. Problemene er
ikke løst, men salmisten har gått videre og
kan leve i troen på at Gud er god på tross av
lidelsen. Guds barmhjertighet er større enn
alt. I den siste salmen, salme 150, finner vi
bare lovprisning uten spørsmål eller forklaringer. Begge disse forskerne peker på at vi
har nytte av å lese boka som en helhet med
alle dens ulike perspektiver. Salmenes bok
kan slik være en veiledning for livet. Den viser
oss at vi kan kjempe med, be til og ha tillit til
Gud gjennom alt vi møter i livet.

19 SLUSHERE PÅ LEIR

SØNDAGSSKOLEN Nordmøre krets
arrangerte SLUSH-leir på Rangøy Rorbu
fra fredag til søndag. Deltakerne som var
fra 9 til 13 år var fra Øvre Surnadal, Torvikbukt, Eide, Ekkilsøy, Bruhagen, Henda,
Steinsgrenda og Kvernes. På bildet ser vi
deltakerne nettopp har fått sitt kursbevis
for å ha gått gjennom kurset «Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpeledere».

- Vi fikk også benyttet oss av aktivitetene
som sjøsportsenteret hadde å by på innimellom kursingen.
På bakerste rad til venstre ser vi de fire
hjelpelederne fra Eide og Vevang som vi
hadde med oss fra lørdag ettermiddag.
Det hørtes ut som dette var noe deltakerne gjerne ville være med på flere ganger. (Tekst og foto: Søndagsskolen)

Barn samler inn én million kroner
Til nå har det kommet inn nærmere
950.000 kroner.
Barn i Norsk Luthersk Misjonssamband
(NLM) samler inn penger til misjonsarbeid
i Etiopia gjennom skoleåret 2014-15.
Det samles inn store beløp til Barnas
misjonsprosjekt hvert år. Pengene kommer
fra barnelag, leirer, barnehager og enkeltbarn. Nå skal det gjøres stas på Barnas
misjonsprosjekt og engasjementet barna
har skal vises frem.

Barn fra hele landet er invitert til å sende
inn tegninger til en barnekunstutstilling
som skal vises frem under årets generalforsamling i NLM i Randaberg til sommeren. Tema for utstillingen er «Etiopia og
misjon». KPK

Superblink med ny
påskefilm
Norsk Luthersk Misjonssamband
(NLM) sin medieklubb for barn,
Superblink, er klar med ny påskefilm,
skriver Utsyn.
Filmen varer mellom tre og fire minutter
og er produsert av firmaet Agens. Filmen
følger Jesus fra han rir inn i Jerusalem til
disiplene møter han igjen etter oppstandelsen.
Seerne får et møte med jubelscenene i
Jerusalem på palmesøndag, Judas som svikter, fotvaskingen av disiplene, innstiftelsen
av nattverden, arrestasjon og forhør og
korsfestelsen og oppstandelsen.
Superblinks redaktør, Torunn Haraldsen,
sier filmen nå ligger gratis tilgjengelig på
superblink.no. Hun håper den vil bli sett av
mange og tatt i bruk under påskeleirer for
barn rundt om i landet.
- I tillegg til den nye påskevideoen, vil
superblink.no ligge åpent tilgjengelig for
alle i løpet av påskeuken, sier Haraldsen til
Utsyn. KPK

Nytt bibelmagasin for
ungdom
Bibelleseringen relanserer bibelleseplanen
«Siesta» og endrer samtidig navnet til
«CONNECT».
Av: KPK
Organisasjonen viser til en undersøkelse
gjort av InFact i 2014 som viser at kunnskapen og engasjementet rundt Bibelen
etter sigende har vÊrt dalende blant kristne i Norge de siste årene.
Derfor satser de nå på å relansere bibelleseplanen sin for ungdom, opplyser de i
en pressemelding.
- Målet med CONNECT er å†inspirere
ungdom til å lese Bibelen for alt den er
verdt og å legge tilrette for personlige
møter med Gud.Vi ønsker at de unge virkelig skal bli kjent med han og ta med seg
et kristent verdensbilde som hjelper
dem til å velge det beste i livet, sier
redaktør Finn Olav Felipe Jøssang.
I tillegg til en bibelleseplan med kommentarer vil bibelmagasinet CONNECT inneholde artikler†om viktige
bibelspørsmål, intervjuer med kristne
ledere, i tillegg til digitalt ekstramateriale på nett som videoer, spørsmålsbank,
og blogg.
Første utgave av CONNECT kommer
i januar 2016, og magasinet vil ha fire
utgivelser i året. Magasinet vil ha skribenter og bidragsytere fra det brede lag
av kirkesamfunn og ungdomsorganisasjoner. KPK

Andakten

Treenighet - fleip eller fakta

Treenighetssøndag forteller en
evig gåte: at Gud er én og samtidig tre. - Det er jo en umulig
tanke, eller en fleip, vil mange
innvende.
Vi er ikke de første som har hatt
problemer med læren om treenigheten. Men noen har gjort en
oppdagelse, som Augustin, som
en dag gikk langs Middelhavet. Hans tanke ville ikke
ydmyke seg og erklære at
han sto overfor det han
ikke maktet. Tre og dog
én. Han ville forstå det,
men klarte det ikke.
Boe
Da så han en liten gutt
Johannes
som lå på alle fire ved
Hermansen
sjøkanten og grov en
prest i
stadig dypere grop i
Det evangelisk-lutsanden. «Hva skal du
herske kirkemed den gropen?»,
samfunn
spurte Augustin. Og gut-

ten svarte, i det han lagde en renne ut til
sjøen: «Jeg vil ha Middelhavet inn i gropen». Augustin gikk videre og tenkte: Det
store hav inn i den lille gropen. Den store
evige Gud inn i en liten menneskehjerne!
Vår forstand og fatteevne er ikke bare
begrenset. Den er også farlig, om vi lar den
bestemme hva som er sant og rett om
Gud. Kunnskapen om Den treenige Gud
og hans gjerning må skaffes et annet steds
fra, enn fra vår kløkt og fornuft. Hemmeligheten om Gud må åpenbares.
En slik åpenbaring skjer for «umyndige»,
sier Jesus. Med «umyndige» menes det
ikke dumme eller kunnskapsløse mennesker. Men personer som er avhengig av og
underlagt andre. Den umyndige er altså
den som ikke tror en kan finne fram til
Gud på egenhånd, utfra egen eller andre
menneskers visdom. Men som totalt
avhengig av og underlagt Gud og Hans ord.
De mennesker vil få se inn i høydene og
dybdene i Gud, i hans hellighet og nåde.

Kan DU tenke deg støtte Averøy ungdomsklubb?
Averøy Ungdomsklubb sin visjon siden
1981 har vært å skape trivsel, utvikle
interesser, bidra til en positiv personlig
utvikling, legge til rette for å oppleve tilhørighet i et godt miljø, moro og opplevelser og legge fram en kristen forståelse
av det å være menneske.
Det er mange som er takknemlige for
hva AUK har betydd. Men det koster å
drive en forutsigbar ungdomsklubb.
Heldigvis er vi mange som bærer arbeidet sammen. 20-30 frivillige fyller til
enhver tid ulike oppgaver og verv.
Deltakerne betaler kontingent og deltakeravgift som dekker noe av utgiftene
våre. Næringsliv og ulike støtteordninger
sponser utstyr og konkrete utgifter til
mange av aktivitetene. Dette hjelper oss
å holde deltakerbetalingen såpass lav at
det skal være mulig for alle, uansett økonomi, å være med. 10-12 faste givere sørger for at vi kan invitere interessante
gjester til fellessamlingene. Dette er vi
veldig takknemlige for!
Vi møter mye velvilje og gode tilbakemeldinger, men det er vanskelig å skaffe
penger til «drift», dvs husleie, regnskapsutgifter og lønn.Vi har per i dag ikke forutsigbare inntekter til å kunne sikre
videre lønn til en daglig leder. Å kunne ha
en person som tar ansvar for alle småtingene som dukker opp, koordinerer,
informerer, syr sammen, skaper forutsig-

barhet, er tilgjengelig og informert, løser
problemer, stepper inn, improviserer og
tenker helhetlig er veldig viktig for at vi
skal kunne opprettholde kvaliteten på
arbeidet.
Hvis det finnes 10-15 mennesker til der
ute som vil være med på denne dugnaden, kan det problemet være løst. Stort
eller lite beløp, om det så er 50 kr/mnd så
vil det bety økt forutsigbarhet for AUK.
Det finnes mange gode formål, men er
dette et formål du vil være med å støtte?
Da blir vi glad! Opprett fast overføring i
nettbanken din, det er alt du trenger å
gjøre. Klubbens giverkonto har nr.
3931.62.38673.
Som giver kan du selv avslutte givertjenesten når som helst ved å stoppe betalingene i banken din. Faste givere får jevnlige rapporter over hva pengene går til.
Hvis du tipper, kan du også støtte oss
ved å la din grasrotandel tilfalle AUK. (Se
egen notis?)
Styret i Averøy ungdomsklubb
v/styreleder Astrid Rangøy Ingeborgvik
og økonomiansvarlig Erlend Leithaug

Lukas 10, 21-24
I samme stund jublet han i Den hellige
ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens
og jordens Herre, fordi du har skjult
dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for
dette var din gode vilje. Alt har min Far
overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen
er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem
Faderen er, unntatt Sønnen og den som
Sønnen vil åpenbare det for.»
Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er de øynene som ser
det dere ser!» For jeg sier dere: Mange
profeter og konger ville gjerne se det
som dere ser, men fikk ikke se det, og
høre det som dere hører, men fikk ikke
høre det.

Ja, den som Gud slik vil åpenbare seg
for, vil se Faderen, Sønnen og Ånden og
erfare Hans gjerning til frelse og nytt liv.
Og undre seg, tilbe og lovsynge den treenige Gud. Først her og siden i all evighet.

Tilbud om avtale
for stell av gravsted
Averøy kirkelige fellesråd har tidligere hatt
en ordning med stellavtaler knyttet til gravlegat/stellegat. Ordningen med å opprette
gravlegat/stellegat ble av ulike årsaker vedtatt opphørt for noen år siden. Fellesrådet
kan nå i stedet tilby stell av graver fo alle
som har behov for det. Faktura vil bli sendt
ut årlig. Stell vil bli utført av fellesrådets
ansatte. Oppdatert avtale for kommende
sesong og påfølgende år vil bli lagt ut på
nettsiden så snart den er klar, senest
utgangen av april. Den kan også fås tilsendt
ved henvendelse til kirkevergen fra samme
tidspunkt.
Kirkevergen
Vår nettside finner du på
www.kirkeniaveroy.no

Frivillig arbeid er drivkraften

Positiv innstilling fra bygdefolket er
avgjørende for arbeidet med forskjønning av gravstedet på Folland.
- Hadde ikke bygdefolket stilt opp på frivilling basis, hadde det vært vanskelig å få
utført arbeidet med forskjønning av gravstedet, sier Judit Hjertvik, leder i foreningen til forskjønnelse av Folland gravsted.
En minnegave til gravstedet var opptakten
til at foreningen for forskjønning av gravstedet på Folland så dagens lys. Judit
Hjertvik er leder i foreningen.
- Det er mange gode medarbeidere i styret, som gjør en fantastisk jobb, sier Judit
Hjertvik. Foreningen har hatt pengeinnsamling til gravstedet tilhørende kretser
Kårvåg og Sandøy.
- Vi i styret er imponert og dypt takknemlig over velvilligheten, givergleden
og dugnadsinnsatsen. Det er tydelig at
folk ønsker at gravstedet skal være et
fint og godt sted å komme til, et sted
hvor man kan føle på verdighet og
ærbødighet over de som har forlatt oss.
Arbeidet med forskjønning av gravstedet er kommet godt i gang, men en del
gjenstår.
- Det er satt opp utebelysning, som nå
lyser fint opp på gravstedet. Vi håper i
løpet av høsten å få satt opp en ny port,
med portstolper av naturstein. Videre

Ivrige dugnadsarbeidere i gang med å sette opp gjerde ved det nye gravstedet på Folland.
Robert Smenes (til venstre), Jakob Folland, Karstein Eliassen, Erik L. Folland, Ola Kalvøy og Terje
Haga. Judit Hjertvik (foran) leder i foreningen til forskjønnelse av Folland gravsted.
planlegges det beplantning av blomster,
busker og trær. I tillegg håper vi på tilstrekkelig midler til innkjøp av benker.
Bygdefolket gir mange positive tilbakemeldinger på det som skjer på Folland gravsted.
- Takket være bygdefolkets velvillighet har
vi fått utrettet svært mye. Foreningens
visjon er at arbeidet med vedlikehold av

gravstedet skal opprettholdes gjennom
velvillighet og eventuelt minnegaver, opplyses det fra styrehold.
Styret har samarbeidet tett med kirkevergen i Averøy.
Tekst og foto: Jostein Seljehaug

Nydelen av Folland gravsted ble vigslet

Faktaboks om Folland gravsted
- utvidelsen ferdigstilt 2015
* Reguleringsplan vedtatt vinteren 1997
* Nødvendig areal kjøpt av grunneierne i
2006 * Forprosjektet ferdig høsten 2010
* Finansiering på plass i 2014 * Start
anleggsarbeid april 2015, utført av
Samuelsen Maskin AS, Malmefjorden
* Vigslet av prost Gerd Anne Aarset 17.
sept. 2015
• Samlet: Utvidelsen består av: Gravsted
på 2.680 m≤ bestående av 2 gravfelt
med til sammen 193 dobbeltgraver, og et
gravfelt med 60 urnegraver med plass til
4 urner i hver grav. I tillegg er det avsatt
et område som driftsareal. • Asfaltert
parkeringsplass med 35 parkeringsplasser
Ny vanntilførsel fra Folland vannverk
Gjerdet rundt den nye utvidelsen er blitt
satt opp på dugnaden av ivrige hjelpere
fra bygda. Disse har i tillegg satt i gang
og samlet inn penger for å få midler til
kunne gi den gamle delen av gravstedet
og inngangspartiet et ansiktsløft i forbindelse med utvidelsen.Tusen takk til alle
som har bidratt med gaver og dugnadsinnsats!!

Prost Gerd Anne Aarset, sokneprestene Sigurd Andreas W. Haugen og Magne Hoem, menighetsrådsledere, dugnadsfolk - totalt nærmere 70 stykker var til stede da den nye delen av
Folland gravsted ble vigslet en ettermiddag i september. (Foto:Tommy Stormo)

Nede i hjørnet, like under hjørne av gammelkirkegården, har man satt av plass til plassering av gamle gravsteiner, maskiner og annet som
trenger en plassering, litt ute av syne. (Foto:Tommy Stormo)

Krever velsignelsesskilt fjernet fra militærbase

- Skiltet må bort, mener en reliionsfrihetsgruppe i USA.
«Gud velsigne militæret» står det på
skiltet til den amerikanske marinebasen på Hawaii. Et slikt skilt krenker grunnloven, mener en gruppe.
Av: KPK
Velsignelsesskiltet møter besøkende og
personell på marinebasen på Hawaii. Men
nå mener altså en borgerrettighetsgruppe
at dette ikke passer seg, og vil ha bort skiltet. Det melder Christian Today.
På skiltet står det: «Gud velsigne militæret,
deres familier og de sivile som jobber
sammen med dem».
Religiøs frihet
Gruppen, som kaller seg The Military
Religious Freedom Foundation (MRFF),
ønsker at alle i det amerikanske militæret

skal få full religiøs frihet. De klaget på skiltet til øverstkommanderende på basen,
oberst Sean Killeen, og nå vil de ha det
fjernet.
Som en respons på dette brevet, sa kaptein Timothy Irish til Marine Corps Times
at saken blir sett nærmere på. Det blir
undersøkt om det har vært klager på skiltet tidligere, og om alle retningslinjer, lover
og regler blir fulgt.
Den pensjonerte kapellanen Ron Crews,
som for øvrig er daglig leder for en allianse for religiøs frihet, sier at MRFF feiltolker
grunnloven. Han mener at bare noen som
mistolker det grunnloven sier om fri utøvelse av religion, vil klage på et slikt skilt.
- Den reelle trusselen kommer fra de
som vil fjerne enhver referanse til Gud fra

det offentlige rom, selv de som er så ufarlige og oppløftende som denne.
- La stå
Han la til at slagordet Gud velsigne militæret bare er litt forskjellig fra det man
finner i det offisielle nasjonale mottoet: In
God we trust, på norsk:Vi stoler på Gud.
Dette mottoet finner man igjen på pengene i USA, og hos domstolene.
- Fra landet vårt ble grunnlagt, har enhver
president, inkludert president Obama, kalt
på Gud for å velsigne Amerika.Vi håper at
oberst Sean Killeen vil stå fast og la skiltet
stå. KPK

- Menneskehandel er et økende problem i Norge
Nylig samler Frelsesarmeen verden
over seg i bønn for menneskehandelofre. Her til lands er problemet
voksende, ifølge Frelsesarmeen.
Av: KPK
Kontaktperson for Frelsesarmeens arbeid
mot menneskehandel i Norge, Petra K.
Brooke, sier at Frelsesarmeen møter stadig flere ofre for menneskehandel
gjennom sitt arbeid.
- Vi treffer dem i kvinnefengsler, i kvinnegrupper og i våre øvrige enheter. Internasjonalt, og særlig europeisk, jobber vi
med forebygging og det å
fange opp ofre
for menneskehandel og hjelpe dem hjem
der de kom
fra,
sier
Brooke.
Ber hvert år
Frelsesarmeen
Bønn: Petra K. Brooke i Frelseshar
gjort det
armeen oppfordrer til å be for
til en tradiofrene for menneskehandel.

Kanadisk pastor fanget i
Nord-Korea
En kanadisk, kristen pastor holdes
fanget i kommunist-staten.
Det er pastor Hyeon Soo Lim (60) som er
frarøvet sin frihet i Nord-Korea. Han er
pastor i en koreansk kirke i Toronto,
Canada. Lim kom til Nord-Korea via Kina
i slutten av januar, og straks etter sin
ankomst, forsvant han. Det melder
Christian Today.
Lim dro til kommunist-staten fordi han
skulle delta på en humanitær aksjon. Først
trodde man at Lim var i en 21 dagers
karantene for å forhindre spredningen av
Ebola-viruset. Men etter at 21 dager var
gått, begynte frykten å melde seg da ingen
hadde hørt noe fra Lim.
I Canada prøver offisielle myndigheter å
hjelpe, men fordi Ottawa ikke har diplomatiske relasjoner med Nord-Korea, er
det lite de kan gjøre.
Canada oppfordrer nå sine innbyggere til
ikke å dra til Nord-Korea.†Flere utenlandske misjonærer har tidligere blitt arrestert
der. Mange av disse har likevel blitt frigitt
etter internasjonale inngrep. KPK

sjon; en søndag i september bes det for
ofrene for menneskehandel. Denne bønnedagen blir markert i alle land hvor
Frelsesarmeen er virksom, melder frelsesarmeen.no.
Dagen setter fokus på en gruppe i samfunnet som Frelsesarmeen møter på ulike
måter gjennom sitt sosiale engasjement.

Illustrasjonsfoto: Howard Revis/CC/Flickr
Frelsesarmeen vil være en stemme for de
stemmeløse, og mener at de gjennom
engasjement, kunnskap og bønn kan gjøre
noe for ofre for menneskehandel.
Det er utarbeidet eget materiale for bønnedagen, som kan brukes til bibellesning,
bønn og sang. KPK

Svensk utbryterarmé legges ned
Bevegelsen Svenska Frälsningsarmén har
vedtatt å legge ned sin virksomhet etter
110 år drift. Det melder dagen.se.
Svenska Frälsningsarmén ble grunnlagt i
Sundsvall i mars 1905 av en gruppe tidligere offiserer i den internasjonale
Frelsesarmeen. Bruddet skjedde først og
fremst på grunn av uenighet om styreform, men også om teologi. I motsetning
til den internasjonale Frelsesarmeen,
praktiserte Svenska Frälsningsarmén
både dåp og nattverd.

I de senere årene har bevegelsen vært et
ikke-territorielt distrikt, første innen det
svenske misjonsforbundet, senere i
Equmeniakyrkan. På 1990-tallet hadde
bevegelsen en viss oppblomstring, og
hadde 25 menigheter og 2300 medlemmer. I dag er det ti menigheter med til
sammen 200 medlemmer i Svenska
Frälsnings-armen, som legges ned med
effekt fra årsskiftet (KPK).

Fotballtrener fikk
åndelig overraskelse

Bibelskoler kan få utenlandskvoter
Utdanningsdepartementet jobber sammen med bibelskolene for
å få ned antallet utenlandske studenter. Det melder dagen.no.
Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), Jan Erik
Sundby, sier at det er ønskelig med en fleksibel ordning og at
det er grunn til å se på ulike kvoter for de ulike skolene.
I følge Dagen har Kunnskapsdepartementet og KFF hatt et
møte hvor det blant annet ble diskutert andelen utenlandske
elever ved skolene. Andelen utenlandske elever ved bibelskoler i
Norge har gått opp, og hver tredje elev er nå utenlandsk statsborger.Ved Fjelltun bibelskole i Stavanger er det bare utenlandske elever, og ved Filadelfia bibelskole i Oslo er langt over halvparten utenlendinger.
Hverken KFF eller departementet ønsker å tømme skolene
for utenlandske elever.
- Men kulturutveksling og kulturerfaring tilsier jo at det må
være noen fra hver kultur, sier Sundby. KPK

Oppsiktsvekkende kirkevekst i Algerie
BØNN: Et amerikansk fotballag ber før de skal spille kamp.
Illustrasjonsfoto: Elias Gayles/CC/Flickr
En trener i amerikansk fotball ble nektet å be til Gud
i forbindelse med fotballkamper, men så skjedde
det noe utrolig.
Av: KPK
Joe Kennedy er høyt elsket av
sine studenter på Bremerton
High
School
i
staten
Washington i USA. Han er
veteran i marinen og nå trener
han amerikansk fotball for
unge spillere på gymnasnivå.
De siste ni årene har han hatt
det som tradisjon å be til Gud
etter hver kamp.
Men så klaget to ateister til
skolen på at Kennedy ba.
Treneren fikk umiddelbart
beskjed fra skolens administrasjon om å stoppe bønnen eller
å risikere å miste jobben.
Det er Christian Today som
melder dette.
Nektet bønn
Kennedy forsvarte bønnen, og
sa at dette var helt obligatorisk. Men så klaget en av kapteinene på laget på bønnetradisjonen. Følgene ble at skolen
nektet Kennedy å lede laget i
bønn og til og med å bøye
hodet for å be.
Det var Rachel Alexander
som skrev historien om treneren for The Christian Post.
Hun mener at man kan finne
absurditeter i denne sensuren,
når man ser hva ellers studenter kan bli støtt av; alt fra at
treneren spytter eller sier et

stygt ord.
- Mulighetene er endeløse for
hva en trener kan gjøre som
studenter kan finne støtende,
sier hun.
Alexander kunne ikke tro at
det etter ni år med bønn plutselig ble en forbudt praksis
fordi to ateister protesterte og fikk gehør fra skolens
ledelse.
Ble overrasket av bønn
Så, etter en fredagskamp,
skjedde det noe utrolig.
Kennedy holdt en tale. Han ba
ikke, fordi han hadde blitt
advart mot det. Men, så til trenerens store overraskelse,
begynte noen av hans støttespillere, til og med noen fra
laget, å be for han.
Teamet ba Fader vår mens
andre supportere sang fire
vers av «Amazing Grace». KPK

På begynnelsen av 1980-tallet fantes det bare omkring 2000 algeriske kristne. I dag er det over 100 000 kristne i Algerie.
– Kirkene vokser raskt, særlig i regionen Kabylia, nord i landet,
sier Jan Opsal, dosent i religionsvitenskap ved Misjonshøgskolen.
Til Det Norske Bibelselskap, som yter støtte til bibelarbeidet i
Algerie, sier Opsal at han betrakter kirkeveksten i Algerie som et
mirakel:
– Den mangeårige misjonsinnsatsen førte ikke til synlige resultater. Men i den siste perioden, som har vært vanskelig for landet,
har vi opplevd en oppsiktsvekkende kirkevekst. I årene etter
1990 var landet i en dyp krise, og i krisetider blir folk ofte
søkende. Krisen ble dessuten satt i sammenheng med islam:
Folket så at radikale muslimer utøvde vold. Det fikk mange til å
søke til kristen tro. KPK
Ny redaktør i KPK
Markus Plementas (32) er
ansatt som redaktør i Kristelig
Pressekontor
(KPK).
Plementas har utdanning i
radio- og fjernsynsjournalistikk fra Mediehøgskolen
Gimlekollen. Han har også
RLE-utdanning
fra
Menighetsfakultetet. Videre
har han gjennomført studier i
tverrkulturell kommunikasjon
og i misjon og kommunikasjon
ved Gå Ut Senteret. Markus
Plementas har arbeidet som
journalist i NRK Østafjells,
NRK Østfold og NRK Møre Markus Plementas er ny redaktør i KPK
og Romsdal. Han har også
erfaring som frontsjef, journalist og nyhetsleder i Østlandets Blad
og som journalist og frontredigerer i Vestby Avis. Han kommer nå
fra jobb i avisen Dagen.
Plementas begynte i KPK 1. september og tar over redaktøransvaret fra 1. oktober. Han etterfølger Ole Andreas Husøy (63)
som har vært redaktør i KPK siden 2008. Husøy slutter i KPK
ved kommende årsskifte. KPK
Disse sidene vi har på nettet er ofte hentet fra Kristelig
Pressekontors nyhetssamlinger. Så vil du følge med litt om hva som
skjer i kristne sammenhenger rundt om i verden, kan en følge med
på disse sidene og kanskje fiinner andre steder også som bruker
disse tekstene og bildene. Redaktør Tommy

Ateist snudde - nå er han prest
SNUDDE: Da
amerikaneren
Caleb
Kaltenbach ble
med i en bibelgruppe på gymnaset, var det for
å bevise at
Bibelen ikke var
sann. FOTO:
Skjermdump,
Youtube.
Amerikaneren Caleb
Kaltenbach trodde Gud
hatet han. Men en bibelgruppe på gymnaset skulle snu tilværelsen.
Tekst: KPK
Da Kaltenbach ble med i en
bibelgruppe på gymnaset, var
det for å bevise at Bibelen ikke
var sann. Dette var til tross for
at han hadde fjernet seg fra
kristendommen helt fra han
var liten, forteller han til The
Blaze. Det endte med at han
begynte å følge Gud.
Det er Christian Today som
forteller om Kaltenbach. Da
han var bare to år gammel, skilte foreldrene lag og fikk seg
hver sin homofile partner.
Kaltenbachs mor og hennes
partner tok med lille Caleb til
ulike tilstelninger for homofile,
lesbiske, biseksuelle og transpersoner slik at han skulle få
erfaringer fra disse miljøene,
sier Kalten-bach til The
Church Boys.
Under disse tilstelningene så
han kristne som bar skilter
med påskriften «Jesus har ikke
rom for deg» eller «Gud hater
deg». Disse kristne sprayet
også vann og urin på deltakerne, forteller Kaltenbach.
Foreldrene ble kristne
Dette forstod ikke den lille
Caleb noe av, og spurte moren
sin hvorfor de kristne oppførte seg slik. Da sa moren at de
kristne hatet homofile mennesker. Dermed utviklet gutten
et hat overfor kristne som
viste han så lite kjærlighet.
Så vokste han opp, kom på
gymnaset og ble bedt med av
en venn på bibelgruppe. Han
ble med vennen til denne

bibelgruppen for å bevise at
Gud ikke finnes. Men der lærte
han om Jesu nåde og kjærlighet
og bestemte seg for å følge
Jesus.
Han valgte å utdanne seg på
en amerikansk bibelskole og
begynte å preke i en kirke i
Dallas, Texas. Dit kom både
moren og faren etter, for å
være nærme familien.
- Begge foreldrene mine
begynte å gå i kirken jeg prekte i og ga livene sine til Gud.
Det er utrolig, sier Kaltenbach.
Nåde og kjærlighet
Kaltenbach er nå pastor i
Discovery Church in Simi
Valley,
California,
USA.
Pastoren tror ikke Gud tilgir
homofile relasjoner, men han
bruker nå tiden sin på å hjelpe
kristne til å balansere tradisjonell kristen tenkning om
homofili med nåde og kjærlighet. Han vil hjelpe kristne til å
holde fast på det Bibelen sier
om seksualitet, men være nådige samtidig.
Kaltenbach sier at hans foreldre er kristne, men at de fortsatt er tiltrukket av mennesker
av samme kjønn som dem selv.
- Hvordan passer alt dette
sammen? Jeg vet ikke. Jeg vet
bare at nåde kan bli rotete og
at det er greit. Fordi Gud
elsker rotete folk, sier
Kaltenbach som har skrevet
bok om temaet: ´Messy
Graceª. I denne boken oppfordrer han leserne til å balansere
nåde og sannhet i møte med
mennesker, ifølge forhåndsomtalen.
YOUTUBE-VIDEO:
https://www.youtube.com/
watch?v=2XJ-WKMjLps

NLM har opprettet
trossamfunn

Hovedstyret har nå fått på plass vedtekter
og styre for trossamfunnet. Men foreløpig
kommer nesten ingen sentrale ledere til å
melde seg inn.
Av: KPK
- Det har vært viktig for hovedstyret å følge opp
vedtaket i†generalforsamlingen så raskt som mulig,
sier generalsekretær Øyvind Åsland til Utsyn.
Han sier at formaliteter nå er ivaretatt, men det
vil nok ta noen uker før fylkesmannen i Oslo og
Akershus har godkjent opprettelsen.
- Vi kan allerede nå begynne å registrere medlemmer i trossamfunnet, og i løpet av noen dager skal et innmeldingsskjema være klart på nettsidene våre, sier generalsekretær
Øyvind Åsland til Utsyn.
Ingen ledere innmeldt
Men foreløpig kommer nesten ingen sentrale ledere til å melde
seg inn i organisasjonens nyopprettede trossamfunn, skriver avisen Dagen.
Generalsekretær Øyvind Åsland sier til avisen at han og kona vil
bruke høsten til å vurdere det.
- Det er mange forhold både lokalt og nasjonalt som spiller inn.
På sikt er det stor sjanse for at vi melder oss inn, tror han.
Hjalmar Bø, leder i NLM Utland, kommer ikke til å melde seg
inn nå. Det gjør heller ikke informasjonsleder Espen Ottosen.
- Men vi vurderer det på sikt. Akkurat nå opplever jeg at vi har
en god situasjon i Den norske kirke der jeg bor, begrunner han
til avisen.
Øystein Engås, leder i NLM Norge, vurderer derimot å melde
seg inn. Grunnen er at han har hele sin menighetstilknytning til
NLM Ålesund Misjonsfor-samling.
Også fem av sju regionledere sier til Dagen at de ikke kommer
til å melde seg inn.
Tre styremedlemmer
I hovedstyrets møte ble tre personer utpekt som styremedlemmer i det nye trossamfunnet. Dette er Ole Kristian Sameien,
Ranveig G. Solli og Arild Løvås. Alle disse vil melde seg inn i
trossamfunnet.
- Styret vil være et administrativt organ. Hovedstyret har også
vedtatt en instruks for styret som sier noe om hvordan styret
skal arbeide, forklarer Øystein Engås til Utsyn. KPK

OPPRETTET TROSSAMFUNN: I helgen opprettet NLM sitt
eget trossamfunn. FOTO: NLM

Tror ny chattetjeneste kan redde liv

En ny chattetjeneste fra Blå Kors
skal hjelpe unge til å snakke om
mobbing. Lederen mener forebygging kan redde liv.
Av Bjarte Østebø, KPK
Det landsdekkende tilbudet «Snakk om
mobbing» er en chattetjeneste hvor barn
og unge anonymt kan ta kontakt for å fortelle om sine opplevelser knyttet til mobbing.
- Mobbing er ofte noe vi helst ikke vil
snakke om, men det er ikke godt å bære på
ting alene.Vi er der for å lytte og for å ta
dem på alvor. Når vi møter noen så skal vi
kunne tilby god hjelp hver gang, sier
Andreas Eidem.
Lavterskeltilbud
Han er leder for tjenesten, som styres og
bemannes fra Blå Kors sine lokaler i
Kristiansand. Eidem tror en anonym chattetjeneste gjør det lettere for mange å ta
kontakt.
- Jeg har veldig tro på lavterskeltilbudet.
Her tror jeg vi har funnet den laveste terskelen som finnes i dag, sier Eidem.
Han peker på at chatting åpner for
toveiskommunikasjon på en annen måte

enn andre anonyme
tjenester. Dialogen
gjør det lettere å gå
dypere inn i situasjonen.
- Mange tar kontakt for å få hjelp til
å løse et konkret
problem, men ofte
handler det vel så
mye om å snakke
om hvorfor situasjonen er som den
er. Noen trenger litt
tid for å åpne seg
opp. Samtalen gjør også at man kan forsikre seg om at man har forstått hverandre
riktig. Det er ikke så lett å svare hvis du
ikke er hundre prosent sikker på hva de
egentlig spør om, sier Eidem.
Må ha høyere utdannelse
De som besvarer chatten har minst tre års
høyere utdannelse innenfor relevante fagfelt som sykepleie, psykologi eller pedagogikk. En av dem er Kristine Aasen, som er
utdannet sykepleier med videreutdanning i
psykososialt arbeid blant barn og unge.
- De som tar kontakt med oss strever
med mye forskjellig, både store og små
ting. Det oppleves veldig meningsfylt å få
prate med ungdom som kontakter oss,
sier hun til KPK.
Sju ansatte sørger for å bemanne to av
de fire chattestasjonene i åpningstiden,
som er søndag til fredag fra klokka 16-21.
På sikt håper de at frivillige med relevant
erfaring og utdannelse skal utgjøre 50
prosent av bemanningen.
- Ut fra de gjeldende rammebetingelsene
er vi er godt fornøyd hvis vi har fire fagpersoner tilgjengelig for barn og unge i
åpningstiden vår, sier Eidem.

Andreas Eidem håper den nye chattetjenesten
vil få flere til å snakke om opplevelser knyttet
til mobbing. FOTO: Bjarte Østebø, KPK
Mobbing og rusmisbruk
Blå Kors forbindes tradisjonelt med rusbehandling og ettervern. Gjennom
Snakkommobbing.no og flere andre tjenester involverer de seg også i forebygging. Det tror Eidem er avgjørende.
Statistikk viser at mobbing og rusmisbruk
ofte henger sammen.
- Mobbing har mange alvorlige konsekvenser, både for den som mobber, og
den som mobbes. De som mobber er for
eksempel overrepresentert i kriminalitetsstatistikker og viser oftere antisosialt
atferdsmønster, sier Eidem og legger til:
- På den andre siden sliter de som utsettes for mobbing ofte med ettervirkninger
som angst og depresjon, lenge etter at
mobbingen stoppet. Det kan være forebyggende å møte både de som mobber
og de som er mobbeofre. Det kan helt
sikkert redde liv, sier han. KPK

