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Ikke no` knussel i kirken!
- Vi vil jo at julen skal være raus og varm og gavmild. Vi vil ikke kjipe den i
stykker. Så takk Gud for Marte Svennerud og hennes uforglemmelige: Je tar
alle sju. Itte no` knussel!, sa kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i sin
tale på kirkerådsmøtet 6. desember.
seg. Og de stakkars foreldreløse spiller gnav om
hvem som skulle få bli med til Svennerud og
komme på butikken. En av dem vant, og de andre
svelger skuffelsen, Men Marte Svennerud viser sin
barske
kjærlighet
og
skjærer
igjennom
forhandlingene om fordeling av ungeflokken og tar
dem til seg, hele hurven og fyller opp sleden. Og vi
leser om presten som svinger kalotten i begeistring
og roper hurra sammen med alle bygdas gode
menn. «En gang til: Itte no knussel» roper de i det
Marte og ungene kjører bort i sleden.

Mitt store forbilde i adventstid og jul er Marte
Svennerud. Og som den Marta Marta jeg nå en
gang er, er hun også min store trøst. For jeg strever
alltid med det, spennet mellom min egen Sareptas
julehygge og fortellingen om den første julen.
Julen ble til i en hustrig og vindskjev stall. Julen er
at mirakelet ble født i det lave, som det heter. Fødd
av møy i armodsdom. Vi gjør oss umak med å
forsøke å begripe dette, lage forståelig logikk av
det. Det er umulig. Det er ikke til å fatte, denne
unge, redde moren. Denne kalde, trange, forblåste
stallen. Varme fra dyrene. Lukt av våt sau og
dyremøkk. Høy å føde i. Som stakk og luktet.
Gjeterne, samfunnets utskudd, som var de første til
å bevitne det som var hendt. Det er ikke til å forstå.
Og her skjer mirakelet. Og rammen rundt dette er
nødvendig for hvis man skal ha sjans til å forstå en
flik av det som skjedde. For stallen er ikke en
eksotisk rekvisitt, en rustikk bakgrunn. Nettopp
måten mirakelet skjedde på, hvem det skjedde med,
ryster oss så dypt at vi hjelpes til å se hva mirakelet
er. Ikke var det vakkert. Ikke var det høytidelig.
Ikke var det mye julehygge å spore. Men nettopp
måten Gud ble menneske på, kaster lys over hele
kristentroen. Hvis vi orker å se.

Marte Svennerud hjelper meg å holde sammen det
nesten uoverstigelige spennet mellom julemirakelet
og førjulsaktivitetene. Hun hjelper meg hvert eneste
år til ikke å henfalle til utslitt kynisme. Hun bygger
en bro over avgrunnen mellom stallen og
gaveberget under treet. For om Jesus er julens
kjerne, er det på mange måter Marte Svennerud
som lar meg se kjernen i juleforberedelsene. Vi
baker. Itte no knussel! Vi gir ekstra til Kirkens
Bymisjon. Itte no knussel!
Marte har kanskje inspirert flere. For itte no
knussel, sa Stortinget og bevilget 70 millioner
kroner ekstra til kirken. Dermed slipper vi å kutte i
den
landsdekkende
folkekirken.
Vi
kan
gjennomføre effektiviseringen i løpet av neste år
slik vi har planlagt.
Vi fikk 10 mill til klimatiltak på kirkebygg. Det er
spesielt viktig nå, når dagens klima blir stadig mer
utfordrende for byggene våre.
Vi fikk 10 mill til å starte opp et bevaringsprogram
or de mest verneverdige kirkene våre. Dette har vi
bedt om lenge og nå kommer vi i gang – det er
strålende! I tillegg er rentekompensasjonsordningen
for kirkebygg tilbake igjen. Vi vet at dette også
betyr mye for kommuner som skal finansiere større
vedlikeholdsprosjekter på kirkebyggene.
Og ikke minst: Vi fikk 14 nye millioner til
diakonale tiltak, til kirkens Itte no' knussel-arbeid.
Det betyr et reelt diakonalt løft i hele kirken, og et
tett og godt samarbeid med kommunene. Disse
midlene gjør at kirken kan si det kirken skal: Je tar
alle sju! Itte no' knussel!
En særlig takk til Krf som også i år kjempet dette
igjennom.
Vi går altså glade inn i førjulstiden. Nå kan vi
konsentrere oss om å være en tilstedeværende kirke

Og hvis vi forsøker, er det lett å få vond smak i
munnen over måten vi feirer jul på. Julen bærer i
seg kimen til utvendig og ekskluderende tomhet. Vi
blir kyniske av det, for tankespranget fra Den
fattige Gud til vestlig julefeiring er i overkant stort.
Det er lett å heve øyenbrynene av alle oss som
baker og vasker og marsipaner oss til utmattelse. Jo,
julekynikerne har gode kort på hånden i desember.
Så hvordan kan vi holde ut oss selv i desember.
Redusert forbruk og rettferdige gaver, er åpenbare
svar. Men vi vil jo at julen skal være raus og varm
og gavmild, også. Vi vil ikke kjipe den i stykker. Så
takk Gud for Marte Svennerud i Barbara Rings
novelle
i
adventstiden.
Hennes
evig
uforglemmelige: Je tar alle sju. Itte no knussel! De
sju ungene til lærer Hansen er blitt foreldreløse og
bygdas folk tar ansvar for å fordele ungene mellom
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i hele landet, der mest mulig av midlene brukes der
de trengs aller mest; i førstelinjen. Nær folk. Midt i
lokalsamfunnet.

dåpshandlingen snakkes bort i statistikk, tall og
bekymringer. Eller at vi lar snusfornuften begrenser
vår tilnærming til det hellige og til ritene.

I høst har dåp stått på dagsordenen for hele kirken.
Utgangspunktet er endringer i den nye loven om
folkeregistrering og det er en åpenbar utfordring at
vi ikke lenger har tilgang til folkeregisteret. Det
gjør at vi må være kreative og finne nye måter å
jobbe på, og det krever en samlet gjennomgang og
innsats for å finne fram til beste praksis på kryss og
tvers i kirkelandskapet. Både menigheter, fellesråd
og bispedømmer er i full gang.

«Å ikke velge dåp betyr at man velger noe annet.
Mange ønsker ikke å overføre tro fra foreldre til
barn, men tenker ikke på at de dermed overfører
noe annet; et meningsløst frihetskrav, tverr
individualisme og avvisning av fellesskapet. Her
tenker jeg også at foreldres snusfornuft kommer
inn,» sier den kloke professoren. Og vi lytter og
gjør som han sier. Vi må snakke høyt om dåpen. Vi
må være offensive og frimodige. Og vi må glede
oss over hvert eneste barn som bæres inn i dåpens
mirakel. Velkommen til dåp. Ikke no knussel!

Den
nye
situasjonen
er
en
kommunikasjonsutfordring og bidrar til bevissthet
om hvordan vi omtaler dåp. I en stor reportasje om
dåp i Avisa Nordland sier sokneprest i Svein
Malmbekk i Rønvik og Kjerringøy sokn: - Vi
tenker at kirka har det beste tilbudet som finnes, og
det er viktig for oss å si det. Vi legger til rette for
dåp utenom gudstjenestene hvis noen ønsker en
mindre markering. I Haugesund forteller
kommunikasjonsrådgiver Tove Marie Sortland at
nå tør vi å snakke om dåp i andre sammenhenger
hvor vi møter folk som bruker kirkens tjenester. Vi blir enda mer bevisste på hvilke erfaringer folk
har med kirken, sier hun.

Og snart er det jul. Med alt vi bærer på. Av
juleglede og julesorg, av julesavn og julefellesskap.
Biskopen i København, Peter Skov-Jakobsen sier
det slik: «Julaften rommer alt, men det behøver
ikke gå opp. En aften som rommer både sorgen og
gleden og lengselen.» I julen fortelles det om at
Gud ble menneske i 1600 kirker over hele landet.
Kirkene fylles på julaften. Det var 2314
gudstjenester på julaften i 2017 med til sammen
559807 deltakere.
Så velkommen til jul. Velkommen i kirken.
Velkommen til stallen og krybben der ingen møtes
med krav eller avvisning, der lyset fra mirakelet er
noe vi alle kan varme oss på.

Kirken må sørge for kvalitet og tilgjengelighet.
Dette handler om alt fra hvordan foreldre blir møtt
når de ringer for å melde dåp. Om de føler seg
velkomne. Om de møtes med gode samtaler og
åpne linjer. Det handler om dåpsteologi og digitale
ressurser som sikrer lettere tilgang til innmelding av
dåp og informasjon om dåp i egen menighet.

Så heia Marte Svennerud. Hilsen Marta Marta. For
hun får meg til å skjønne poenget: Vi kan kanskje
ikke varme barnet i krybben. Men vi kan varme
noen av disse hans minste. Itte no knussel.
Marte Svennerud og barnet i krybben. Denne
dobbeltheten er det vi må holde sammen. Det er
ikke slik at jo flere kaker vi har bakt, jo mer pynt vi
henger på treet, jo flere vi har å kjøpe gaver til,
desto fjernere blir vi fra julens budskap. Vi bærer
denne dobbeltheten, dette spranget i oss hele året,
og i adventstid og juletid blir det tydeligere enn
ellers. Kanskje har alt dette et ikke så rent lite
innslag av Marte Svenneruds håndfaste omsorg. Vi
kan bidra til å gjøre verden litt bedre. Også for dem
vi har nær oss. Så vi prøver å ta vare på
forventningene og gleden, i tillit til at Marte
Svennerud visste hva hun snakket om: Je tar alle
sju. Itte no knussel. Og vissheten om mirakelet i
stallen står bak alt sammen. Itte no knussel, der
heller.

I 2018-utgaven av Dåpsløftet, et magasin til kirkens
ansatte, har jeg en samtale med professor i
idéhistorie, Trond Berg Eriksen om dåpen. Det var
et interessant møte. Jeg ble slått av hvor offensiv på
dåpens og kirkens vegne han var. Og ble litt
beskjemmet over hvor defensiv i tilnærmingen jeg
var. Vi bør nok lytte mer til sånne som Berg
Eriksen. Han sier blant annet; «Jeg er ikke imponert
over argumentasjonen når man sier at barna skal få
velge selv. Da vil det praktiske resultatet ikke
sjelden bli at de arver foreldrenes likegyldighet. Jeg
er uenig i at likegyldighet er et bedre arvestykke
enn en trosoppfatning. Barn som holdes unna
bibelske lærdommer mister fortellinger og
skikkelser som det gir styrke å være fortrolig med
når livets fortredeligheter vokser en over hodet.»
Og han legger til: «Dåpen er en rite som speiler en
så grunnleggende menneskelig og sosial erfaring at
alle kan få noe av det de ønsker seg mest, når gutten
eller jenta innrulleres i kulturfellesskapet, i det
sosiale fellesskapet, trosfellesskapet og feires som
de små undre de er.»

*****************************************

Vi må passe oss for at ikke helligheten i
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Førstehjelp ved sorg
Teksten til Førstehjelp ved sorg er utarbeidet av Svenska kyrkan og
oversatt av Kirkerådet, Den norske kirke. Illustrasjonene er laget av
Stina Löfgren.
Her er en ingress om temaet skrevet av preses i Bispemøtet, Helga
Haugland Byfuglien.
Døden angår alle, og alle mennesker vil i løpet av livet oppleve
sorg. Vi i kirken har medarbeidere som nær daglig har kontakt med
død og sorg. Hos oss er det lav terskel for mennesker i sorg og
andre som strever. Ingen trenger henvisning. Alle blir møtt av
mennesker som har tid til å lytte, og som tåler sorgen og fortvilelsen.
Så er også sorg ensomt. Mange sørgende har opplevd at folk trekker seg unna. Selv kolleger og
bekjente er ofte redde for å gjøre eller si noe feil i møte med sørgende. Det kan være ment som
omsorg for den som er i sorg, men oppleves ofte som et fravær som forsterker den sørgendes
følelse av å være alene.
Førstehjelp ved sorg er en samling med tanker, råd og konkrete tips til hvordan man kan være til
stede som et medmenneske for en som er i sorg. Møter med mennesker i sorg er noe som foregår
gjennom hele året.

Førstehjelp ved sorg er en samling konkrete tips som kan gjøre det litt lettere å være til stede for
mennesker i sorg.
Hva er Førstehjelp ved sorg?
Det er tungt å være alene i sorgen. Derfor har kirken
samlet tanker og konkrete tips som gjør det litt
lettere for oss å være der for medmennesker i sorg.
Sorg er smertefullt, samtidig kan sorgen bli mer
utholdelig når den deles. Kirken har lang erfaring i å
møte og støtte sørgende. Tipsene her er tenkt som en
hjelp i den første tiden, når noen har mistet en de er
glad i.
All sorg er unik. Det finnes ingen instruksjoner som alltid er rett, det er ingen absolutte sannheter.
Kanskje er det også en av årsakene til at så mange føler seg usikre når de skal møte andre i sorg.
Med disse tipsene håper Den norske kirke å kunne bidra til at flere kjenner seg litt tryggere og
bedre forberedt, slik at ingen rundt oss må være ensomme i sin sorg.
Ta ansvar for kontakten
Vi må ikke legge ansvaret for å holde kontakten på den
sørgende. Unngå å si «ring meg om det er noe, jeg er her for
deg». Da er sjansen stor for at den sørgende ikke orker å være
den som skal ta kontakt. Si heller «jeg ringer deg på tirsdag, ta
telefonen om du orker». Om den sørgende ikke svarer, kan du
ringe igjen. Og igjen og igjen.
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Ta initiativ
Foreslå en helt hverdagslig aktivitet. Du kan invitere på kaffe,
til å se en film, eller til å bli med på en liten tur ut. Mange
sørgende lengter etter en pause i sorgen og litt alminnelig
hverdagsliv. Husk at den du inviterer med kanskje takker nei,
og det er helt greit. Det viktigste er at du spør – og at du tør
spørre på nytt.
Bryt stillheten
Mange synes det er vanskelig å ta kontakt med den som sørger. For hva
skal du si? Tenk om det blir helt stille når du ringer, eller kanskje den
sørgende begynner å gråte? Det viktige er ikke hva du sier, men at du
våger å bryte stillheten. Av og til er en tekstmelding en bedre løsning
enn en samtale, det er ofte lettere å ta imot og svare på en melding.
Vis nærvær
Mange av oss er være redde for å trenge oss på, og det kan fort
ende med at vi ikke gjør noe i det hele tatt. Kanskje tenker vi at den
sørgende helst vil være i fred, eller at vi skal vente med kontakt til
«det verste har gått over». Vi må vise tydelig at vi er der, slik at
den sørgende ikke føler seg utenfor eller oversett.
Gi rom
Det kan være mange som sørger over det samme mennesket
samtidig. Menneskene som har mistet en nær, har hver og en en
unik relasjon til den som er borte. Sorgen er ulik fra person til
person. Vi må unngå å ta over med våre egne minner og følelser. Vi
må huske at det er den sørgendes følelser, uansett hva slags følelser
det er, som er de som gjelder. Våre tanker og fortellinger er
selvfølgelig også viktige – men ikke viktigst.
Vær tålmodig
Vis forståelse for at enhver sørgende har sin egen sorgprosess.
Ikke «trøst bort» sorgen, og ikke vis frustrasjon over at den
sørgende ikke kommer seg videre. For sorgen har ingen «best
før-dato», og det finnes verken normal eller unormal lang tid
for sorg. Noen har behov for å fortelle samme historie om og
om igjen, og for noen kan det være en viktig del av det å forstå
og bearbeide sorgen.

Ikke glem sorgen
Du kan skrive opp i kalenderen når det har gått tre, seks eller tolv
måneder siden personen døde. Så kan du ta kontakt igjen da. Når
omverdenen går videre er det lett å tro at sorgen blir mindre, men
mange føler det motsatt. Sorgen blir kanskje verre. Spesielt når ingen
andre synes å huske eller bry seg lenger. Sorg er smertefullt, men
gjennom å dele sorgen, kan den gjøres lettere å bære.
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Husk årsdagen
Spesielle minnedager og jubileer er ofte krevende, selv etter mange
år. Som medmenneske kan du gjøre en forskjell for den sørgende ved
å vise at du deler sorgen og husker fortsatt den som er død. Disse
minnedagene kan være dødsdagen, fødselsdagen eller et annet
spesielt tidspunkt som markeres. Og selve oppmerksomheten denne
dagen kan være storslått eller liten, det viktige er at den sørgende
ikke trenger å være alene i sin sorg.

Fortsett å minnes
Ikke vær redd for å prate om personen som er død. Se på bilder og del
minnene med hverandre. Det kan være ekstra viktig å tenke på når den
sørgende er et barn, for da er ofte vi voksne enda mer forsiktige og
redde for å komme for nær vanskelige følelser.

Hjelp i hverdagen
Det er mange praktiske ting du kan gjøre for den sørgende, ting som
kan bety mer enn ord. Iblant kan omtanke være å sitte barnevakt, lage
middag, klippe plenen, gjøre innkjøp eller vaske i huset. Du kan rett og
slett gjøre omtanke om til konkrete handlinger.

Besøk et minnested
Er det et spesielt sted som kan knyttes til den døde? Du kan gå
dit med den sørgende og minnes sammen. Tenne et lys ved
graven, spille musikken den avdøde likte aller best, bade fra
brygga som betydde så mye for den døde, eller gå på restaurant
og bestille favorittretten til den som er borte. Det finnes mange
måter å minnes en person på.

***************************************************************************
Når det gjelder sorg vil vi også henvise til organisasjonen Voksne
for barn som har gitt ut en liten bok som heter
DU SKULLE VÆRT HER, - en liten bok om kjærlighet, barn og
sorg.
Boken løfter inn et viktig fokus, - barns sorg. Når du er søsken til
et barn som er døende eller dør, skal du ikke bare håndtere din
egen sorg, men du er også avhengig av omsorg fra foreldre som er
preget av sin sorg. Det er derfor særlig viktig å ha fokus på denne
barn og deres behov.
Boken kan bestilles gratis på vfb.no/nettbutikk
***************************************************************************
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NYTT OG NYTTIG
SANGHEFTE
SING ALONG er en samling med folkelige og
religiøse sanger fra mange land. Estrid
Hessellund og Sindre Eide har samlet sangene
og laget en presentasjon til hver av de.
Heftet vil være særlig egnet for
integreringsfellesskap.

******************************************************************************

Det Norske Diakonforbund har fornyet avtalen med KNIFTrygghet forsikring. Det gir deg som
medlem rabatt på allerede gode priser på forsikring. Vi vil særlig peke på gruppelivs- og
uføreforsikringene.
Ta kontakt med KNIFTrygghet i telefon 23 68 39 00 og sjekk ut hva dette kan bety for deg!
****************************************************************************
Minner også om bankavtalen med Sparebanken SØR med gode
betingelser på lån og innskudd.
De gjeldende betingelsene finner du ved å klikke på bankens logo
nederst til høyre på vår hjemmeside.
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DIAKONVIGSLINGER

Tre diakoner vigslet 11. november 2018 i
Oslo Domkirke.
Her er biskop Kari Veiteberg sammen med
Berit Oftedal Rem, Sarai Mathisen og
Eldrid Brekke.

Karine Hauge ble også vigslet den
11. november. I Lillestrøm kirke
ved biskop Atle Sommerfeldt.
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JUBILANTER 2019
40 ÅR
14.jan GAUTE BRÆKKEN
04.mar SIRI NILSSEN
03.apr CHRISTINA EIKREM

4007 STAVANGER
1364 FORNEBU
0685 OSLO

50 ÅR
03.jan TONIE E. STEFFENSEN
10.mar BRYNHILD EIDE
29.mai RANDI SYNNØVE TJERNÆS
04.aug JUTTA V. NAKJEM
23.sep VEGAR BERNTSEN
29.sep JORUNN KRAFT VISTNES
23.nov HILDE KRISTIN G. JARLVANG
01.des GRY NETLAND-EBBESEN

3478
5363
0360
3275
2080
4070
2850
8909

60 ÅR
11.jan
16.jan
18.jan
21.jan
31.jan
28.feb
16.apr
11.jun
27.jun
07.jul
14.jul
06.sep
16.okt
25.des

NÆRSNES
ÅGOTNES
OSLO
SVARSTAD
EIDSVOLL
RANDABERG
LENA
BRØNNØYSUND

ANNLAUG H. ENGMARK
5542 KARMSUND
MARIANNE KRAFT
3413 LIER
SØLVI RISE
7046 TRONDHEIM
ASBJØRG OKSAVIK SVE
6260 SKODJE
HILDEGUNN RYDLAND EIKLI 7320 FANNREM
ERLING THEODOR JAKOBSEN 4879 GRIMSTAD
INGUNN LISETER
2670 OTTA
ASBJØRN FINNBAKK
4355 KVERNALAND
ROLF GJERULDSEN
4810 EYDEHAVN
TORILL SOLLI HAUGEN
3720 SKIEN
SYNNØVE ILEBEKK JOHANSEN 1341 SLEPENDEN
ANNE KARINE JORDSMYR
3186 HORTEN
PÅL ARNE WINSNES
7022 TRONDHEIM
BERIT MOVIK LO
1860 TRØGSTAD

70 ÅR
24.jan RANDI ANDRESEN
20.mar ARVID BØ
28.mar ARNULF MYKLEBUST
08.apr ASBJØRN SOLLIEN
22.jul IVAR AUGUST BYE
27.jul INGRID AGNETHE ØKESVEEN
08.aug ÅGE VOLRATH MATHISEN
21.sep TERJE MARVIN LUND
15.okt ANDREAS LØGE
03.nov OLAV EMIL FANUELSEN
11.des REIDUN LAASTAD DYVIK

1150
4072
1358
2870
5200
3550
1650
3115
4364
1338
5724
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OSLO
RANDABERG
JAR
DOKKA
OS
GOL
SELLEBAKK
TØNSBERG
SIREVÅG
SANDVIKA
STANGHELLE

75 ÅR
28.jan OVE GULBRANDSEN
09.feb BJARTHILD SLAGNES
21.feb GUNNHILD GLØMMEN
16.mar DAGMUND FLAKTVEIT
20.mar ASBJØRN BØYLESTAD
29.jul TERJE ØSTEBY
11.sep PETTER SKAUEN
23.des ODDVAR SANDTORV

3611
6146
7088
5135
4820
1777
1605
5217

80 ÅR
02.jul ARE SEIERSTAD

1912 ENEBAKK

90+
19.jan BJARNE GISLEFOSS
05.feb ROLF BJERKE
10.feb JOHN FOSSE
01.apr RAGNHILD BLIX
27.apr ALF BIRKENES
27.mai OLAV SVARSTAD
15.aug JOHANNES SANDVIK
22.okt BIRGER BREDESEN
09.des PEDER KLINGSHEIM

4515
6415
0469
1369
1831
1940
4120
0370
5307

KONGSBERG
ÅHEIM
HEIMDAL
FLAKTVEIT
FROLAND
HALDEN
FREDRIKSTAD
HAGAVIK

MANDAL
MOLDE
OSLO
STABEKK
ASKIM
BJØRKELANGEN
TAU
OSLO
ASK

96ÅR
93ÅR
99ÅR
90ÅR
97ÅR
97ÅR
96ÅR
92ÅR
92ÅR

VI GRATULERER!

******************************************************************************
Diakonforbundet planlegger i samarbeid med Kirken Nødhjelp studiereise til Israel &Palestina i
dagene 4 - 11 mai 2019. Reisen får et spennende program.
Vi arbeider med de siste kostnadsberegninger og presenterer oppslag om reisen så snart alt er
klart på hjemmesiden og i infomail.
******************************************************************************
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DIAKONVIGSLING SØNDRE SLAGEN 9. DESEMBER 2018

Benedicte Askjer ble vigslet av biskop Jan Otto Myrseth
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