MAGASINET
NR 1 2017

- Død mann lever!

Les mer om
påskevandring i
Ålgård baptistkirke.
Side 12-15

leder

Rettferdighet og fred,
er det viktige verdivalg for oss som baptister?
Vi nærmer oss fastetiden og den årlige
fasteaksjonen som også Baptistsamfunnet
slutter opp om; «Ja jeg elsker dette vannet»
er temaet for årets aksjon.
Norges Kristne Råd oppfordrer kirkene
til å ta del i «Fredens og rettferdighetens
pilegrimsvandring»; en verdensvid oppfordring til å stå sammen for vann til alle, for
et bærekraftig klima, fattigdomsbekjempelse
og en rettferdig og fredelig verden m.m.
I en urolig og konfliktfylt verden, hvor mange
mennesker opplever urettferdighet og ufred,
hva kan du og jeg bidra med?
Jesus talte tydelig om rettferdighet. Ordene
i fra Bergprekenen er aktive ord om de som
skaper fred, de som tørster etter rettferdighet
og de som blir forfulgt for rettferdighetens
skyld.
Sammen med Folkehøgskolen og Norges
Kristne Råd har Baptistsamfunnet i tre
år utdelt Ikkevoldsprisen i Martin Luther
Kings ånd for å løfte opp rettferdighets og
fredsperspektivet i evangeliet. Martin Luther
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King ble et ikon i kampen for rettferdighet
og likeverd og et varemerke for baptistisk
identitet, I år gikk prisen til Fader Christoforos
som har viet mye av sitt liv for de sårbare, de
landflyktige og de marginaliserte.
I Stavanger står baptister sammen i kampen
for å gi Eugene rettferdighet i møte med vårt
rettsvesen.
I flere av våre menigheter åpner de dørene for
de som kommer til vårt land som flyktninger
og fremmede og viser bibelsk gjestfrihet i
praksis.
Det kan være vanskelig å vite om vi kan gjøre
en forskjell, men kanskje er det allikevel «de
mange bekker små som gjør en stor å»?
Gud ga oss forsoningens tjeneste. Både i ord
og gjerning kan vi være med til å skape en
bedre verden og gi mennesker en smak av
himmelen.
Hva kan du og jeg bidra med?
Terje Aadne
Generalsekretær

Baptistsamfunnets strategier!
Inspirert av visjonen «Et fellesskap
av levende menigheter, grepet av
Kristus, midt i verden med evangeliet» har strategiene funnet sin
form. Strategiene ligger på nettstedet baptist.no, og ved å benytte
adressene på knappene til høyre
kan du lese mer. I bladet er det en
rekke artikler med tagger til strategiene. Vi håper du blir så inspirert
og utfordret av artiklene våre at du
ønsker å lese relaterte artikler, og
også våre strategier og handlingsplaner, som du i sin helhet finner på
nettstedet vårt.
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BARN OG UNGE
Mer info

http://www.baptist.no/barnogunge

Misjon
Mer info

http://www.baptist.no/misjon

MENIGHETSUTVIKLING
Mer info

http://www.baptist.no/menighetsutvikling

FLERKULTURELT KIRKESAMFUNN
Mer info

http://www.baptist.no/flerkulturelt

MENIGHETSPLANTING
Mer info

http://www.baptist.no/menighetsplanting

Prisvinner fader Christoforos Schuff sammen med kona Hildegunn Marie Tønnessen Schuff og Bernt Aardal som overrakte han prisen.
Bildet er også i år laget av Wenche May Vaagsnes. Foto: KPK

Vi må se Gud i alle mennesker
Ikkevoldsprisvinner Christoforos Schuff tror nesten ikke det finnes onde mennesker.
Han mener vi har et kall til å elske og se Gud i alle mennesker, også terrorister.

Av KPK

Fader Christoforos Schuff fikk utdelt
Ikkevoldsprisen 2017 foran elever og andre
prominente gjester på Holtekilen Folkehøgskole i forbindelse med markering av
Kingdagen i januar.
– Fader Christoforos fremmer gjennom sitt
arbeid idealer som har preget Martin Luther
Kings liv og virke, sa nominasjonskomiteens
Bernt Aardal som er professor ved Institutt
for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
– Jeg ble veldig overrasket over å få denne
prisen og kan egentlig ikke se at jeg har gjort
meg skyld i å få den. Det er tusenvis av andre
som jobber med flyktninger og fattige hver
eneste dag som ikke er like synlige, sa Schuff
da han takket for prisen som består av et
kunstverk malt av Wenche May Vaagsnes

og 10.000 kroner.
Bak utdelingen og markeringen står
Norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole
og Det Norske Baptistsamfunn.
– Det er viktig å rette oppmerksomheten
mot et ansvar vi har som troende å være
der for våre medmennesker, fortsatte prisvinneren.

Flyktninge-engasjement

Christoforos Schuff mottar Ikkevoldsprisen
2017 for sine uredde og modige meningsytringer og sitt engasjement over tid i flyktningkrisen, særlig gjennom arbeidet han har
stått i over flere år i Lesvos i Hellas.
Han har blant annet oppholdt seg i lengre
perioder i Lesvos de siste 15 årene og
gjennomførte sin mastergrad ved universi-
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tetet i Thessaloniki i tidsrommet 2006 - 2009.
Presten, musikeren, kunstneren og
småbrukeren fikk også ros for sin bruk av
ikkevoldelige demonstrasjoner, hans uredde
og modige meningsytringer og hans tydelige
stemme for romfolk i Norge.
– Hans liv og engasjement vises i både ord
og gjerning, til inspirasjon for andre, sa Aardal
i begrunnelsen fra nominasjonskomiteen.
Det er i år tredje gang Ikkevoldsprisen
deles ut i Norge. Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker og
sokneprest Ivar Flaten er tidligere mottakere
av prisen. På nettstedet baptist.no kan du
med søkeordet Ikkevoldsprisen finne mer
informasjon. KPK

n ytt fra menig hetene

Bedre sammen
100 barn og foreldre var på lørdagskvelden sammen til kjempefest i
Skien baptistkirke som avslutning på Bedre Sammen-døgnet.
Det startet på fredagskvelden med taco, morrosamling og nattsafari.
Lørdag var det ulike aktivtetsgrupper før det hele ble avsluttet med
en kjempefest.

Heidi Trainer Flatebø og Birgit Andersen hadde ansvaret for
kjempefesten. Bildet viser at forteller Heidi hvor viktig det er å ha
på «Jesusbriller» i dagliglivet.
Fra skienbaptist.no

På besøk hos
Skandinaviska
turistkyrkan
På de fem basene på Kanariøyene
inviteres du til kirke på søndagene,
men også til ulike aktiviteter i løpet
av ukedagene.
Av Roger Dahl

For mange, også av magasinet Baptist.
no sine lesere er tiltak som Turistkyrkan og
Norsk kirke i utlandet gull verdt. Det gir en
anledning til å høre Guds ord, til å synge
og lovprise på sitt eget språk, og til å treffe
andre hjemmefra.
Selvsagt kan en gå til lokale kirker og det
er kanskje minst like spennende. Enten
det er lokale baptistkirker en finner, eller
andre kristne menigheter. Likevel, for
mange gjør det godt å besøke en guds-

tjeneste, for eksempel hos Turistkyrkan.
Helt fra jeg var guttunge hjemme i
Drammen har jeg hørt om Turistkyrkan i
Las Palmas, fordi at det i charterturismens
barndom var fire baptister fra Drammen
med Mathias Korsvold og Christian
Jensen i spissen, som dro Turistkyrkan i
gang.
I januar var det 52 år siden, og slik sett
er disse kirkene en liten bit av baptisthistorien.
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Jeg var i Las Palmas første søndagen i
januar, mens julepynten fremdeles hang
framme. Et besøk i Turistkyrkan hørte
med. Det var godt å høre prekenen, delta
i sangen og få en god prat rundt kaffebordet etterpå. På bildet ser vi pastorparet
Annika (tv) og Nisse Bergman leder an i
sangen.
Om du søker på Turistkyrkan på nettstedet
baptist.no kan du lese mer om oppstarten
og finne linker for mer informasjon.

Nytt medlemssystem på plass
Alle baptistmenighetene kom opp med nytt
medlems- og organisasjonssystem 24. november.
Av Roger Dahl

Helt siden kravet om rapportering av
medlemslister til myndighetene kom
har norske baptistmenigheter hatt
elektroniske medlemslister og protokoll.
24. november lanserte vi nytt system
med Cornerstone som plattform og
Kommunion AS som leverandør.
I Cornerstoneplattformen får
menighetene tilgang til et komplett
organisasjons- og menighetsadministrasjonsverktøy og mulighet for nettside.
Overgangen til nytt system går greit,
mange har deltatt på kursene vi

har hatt på Sandnes, Stabekk og
Rivermont, samt at staben hos
Kommunion i samarbeid med
økonomileder Håkon Sigland har gjort
en god jobb på tilretteleggingen.
Medlemssystemet er komplettert med
nytt intranett for Baptistsamfunnet.
Intranettet er ikke passordbeskyttet,
og her skal du finne all relevant
informasjon om å lede menighet, være
ansatt og om våre styrende organer.
Nettsiden baptist.no har allerede vært på
Cornerstoneplattformen siden sist vinter.

Dugnad i Sierra Leone
Ildsjeler fra Skien Baptistmenighet organiserer dugnad i Sierra Leone
til våren. De har ledige plasser dersom noen har lyst til å bli med!

Av Lise Kyllingstad

Flere ganger har norske baptister, organisert
av Skien-folk, vært i både Kamerun og Sierra
Leone på dugnadsarbeid.

I mars/april skal en nybygget kirke fullføres
med pussearbeider, vinduer, dører og friske
farger. Nødvendig inventar blir også en del av
arbeidet.

Til våren blir det en ny mulighet for å bli med
til Tonko Limba hvor Philip Kamara har stått i
tjeneste gjennom flere år. Han har plantet tolv
menigheter i dette området, og med hjelp fra
Norge har det blitt satt opp flere kirkebygg.

I tillegg skal dugnadsgjengen gjøre en innsats
på fødestuen i nærheten. Målet er å pusse
opp bygget, samt gjøre de nødvendige reparasjoner og malingsarbeider som skal til for å
løfte kvaliteten. De har også tatt mål av seg til
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å installere solcellepanel som skal forsyne
klinikken med lys. Bygget trenger utstyr som
de kommer til å ta med inn til Tonko Limba.
Dugnaden blir organisert i grupper på 3-4
personer på 14 dages opphold. De bor i
ett hus med fire soverom, utedo og masse
hyggelige mennesker. Det er leid inn kokker
og egne folk til å vaske tøy mens gjestene er
med og jobber.

«Over there», Afred Liland
ute på søndagstur, kanskje nynnet
han på «How Great Thou Art».

Historien om «O store Gud»
Sangen, som er kåret til verdens mest brukte kristne sang, ble brakt over Atlanteren til Norge av
«Herrens narr», som han kalte seg selv, Alfred Liland. Knut J. Andersen hjalp han med norsk tekst.
Av Koll Kyllingstad

Det var misjonsforbunderen Carl Boberg
som skrev den, gjort kjent av en metodist
og baptist, George Beverly Shea og Billy
Graham, mens baptisten Alfred Liland tok
sangen med seg hjem til Norge, og baptisten
Knut J. Andersen ga den norsk tekst.
«O store Gud» er kanskje mer baptistisk her
til lands enn de fleste er klar over?
Den er i bruk i alle kirkesamfunn og organisasjoner om enn med noe forskjellig tekstvariasjon. Den oversettelse som uten tvil er
mest i bruk, er Knut J. Andersen sin. På det
første opptrykk av sangen på norsk, utgitt av
Norsk Litteraturselskap, kan vi på baksiden
av noten lese opprinnelsen og historien om
sangen.

Svensk sangskatt med lang
vandring

Den er skrevet av Carl Boberg i 1885 på en
svensk folketone, og hadde opprinnelig ni
vers. Gunnar Bonsaksen forteller i sin bok
«Syng med – historien bak sangene» at unge
Carl Boberg var på vei hjem fra et symøte

hvor han hadde holdt andakt.
Det var en vakker sommerkveld, som
plutselig ble hjemsøkt av lyn og torden.
Regnet øste ned i noen øyeblikk; så var det
over, og det ble blikk stille. Idyllen var gjenopprettet, og regnbuen strakte seg over
himmelen. Det hadde vært gravferd, og
klokkene kimet fra klokketårnet.
Carl gikk ikke til sengs denne kvelden
før han hadde omsatt sine inntrykk i poesi.
Sangen stod første gang på trykk i
Mönsterås-Tidningen i 1886. Carl Boberg
tilhørte Misjonsforbundet i Sverige, og
sangen kom i Svenska Missionsförbundets
sangbok i 1894.
Den ble oversatt til tysk i 1907 av Manfred
von Glehn i Estland med navnet «Wie groß
bist Du». I 1927 publiserte Ivan Stepanovitj
Prochanov en russisk versjon, som metodistmisjonæren Stuart K. Hine fant i Ukraina og
oversatte til engelsk som «How Great Thou
Art».

Landeplage «Over there»

Denne oversettelsen fikk sangeren George
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Beverly Shea stukket i hånden av en kjenning
på Oxford Street i London i 1954. Først når
ha kommer hjem tok han fram sangen igjen
og «oppdaget» den.
Beverly Shea sang den for første gang i
1955 på Maple Leaf Garden i Toronto, under
Billy Grahams korstog der. Møtene ble sendt
i radioprogrammet «Hour of Decision», og
det fortelles at radiostasjonen fikk lytterbrev
på lytterbrev om sangen. «Spill den på nytt»,
«Har Beverly Shea spilt den inn, hvor kan jeg
få kjøpt den?»
Det ble skrevet og ringt til Billy Graham
organisasjonen med beskjeder om at folk ville
komme til korstoget i busslaster for å høre
sangen. Det kunne nesten virke som de ville
komme mer for sangen enn for talen.
Sangen gikk som ild i tørt gress, og ble
raskt Amerikas mest populære kristne sang.
Etter et par tre år i Canada og Amerika
kommer den så endelig til Norge.

Fra Amerika til Norge

Alfred Liland tilhørte baptistmenigheten på
Ålgård. På 50-tallet emigrerte mange roga-

På leir med sangen «O store Gud»?
Knut J. Andersen sammen med Olaf Frikstad.

lendinger til Amerika, noe som ikke var ukjent
i familien Liland heller. Alfred fulgte i 1955
etter i brødrenes fotspor. Han jobbet både
med skogshogst og laksefiske, og ble
værende i Amerika i nærmere tre år.
I Amerika oppsøkte han baptistkirker,
som han var vant med her hjemme, og fikk
der høre sanger som var nye for han. En av
sangene som brant seg fast i han, var
sangen «How Great Thou Art».
Sangen var ny for Alfred, og selv om han
hverken sang eller følte han selv hadde øre
for musikk, så slapp ikke denne sangen han.
Språket «over there» fikk han ikke lært seg
noe særlig, men han fikk med seg deler av
sangen, og det var nok melodien som tonet i
bakhodet på han.

Sangskatt på norsk

Alfred hadde tatt fireårsstudiet ved
baptistenes misjonsskole og virket noen år
som evangelist før han reiste over til Amerika.
Alt var ikke like lett for han når han gjorde en
del ting på sin måte.
Han forsøkte alltid å sette Gud foran, men

det passet ikke for alle, og han ble derfor ofte
bebreidet for sin måte å være og gjøre ting
på. Kritikken bet ikke på han – og han var
ikke redd for å være annerledes og heller ikke
for å kalle seg selv «Herrens narr». Og det
skulle bli nettopp «Herrens narr» som brakte
«O store Gud» til Norge. Alfred var nok ikke
helt klar over hvilken sangskatt han hadde
med seg i bagasjen.
Vel tilbake i Norge kommer han og sangen
til Ualand i 1958. Han bodde på gården
Birkemo sammen med broren, men hadde
ikke mye ro etter han var kommet hjem. Han
måtte på toget til Oslo og Baptistsamfunnets
kontor. Der kjente han Knut J. Andersen som
på den tiden var ungdomssekretær i Norsk
Baptistungdom. Han gav sangen til Knut og
ønsket han skulle gi den norsk tekst.
Andersens datter, Lise-Barbro Westre,
forteller at hun husker at faren brukte mye tid
på å skrive - oversettelser og egne tekster.
Etter at han hadde gitt Carl Bobergs sang
norsk tekst, kan hun erindre en ydmyk
stolthet hos faren over å ha fått gitt oss
denne mektige sangen i Norge.
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Knut Andersen var på den tiden også
redaktør av Norsk Baptistungdoms julehefte
«Ungdommens julebok», og det naturlige
for han var å publisere denne nye sangen
i årets julehefte. I samme julehefte finner vi
også annonse for eget opptrykk av sangen
med noter som var gjort på Norsk Litteraturselskap samme året. Noten som var trykket
hadde fire vers, mens i Juleboken står
sangen med hele sju vers.

Sangen blir kjent

Som nevnt er første annonse for opptrykk av
sangen i juleheftet i 1958, og prisen for noteopptrykket med 4 vers var en krone pluss
porto. Notene var kanskje mest beregnet for
solister og mindre sanggrupper, og jeg har
forhørt meg litt rundt om hva folk husker om
sangen.
Flere husker sangen brukt på leirer og
stevner på slutten av 50-tallet/tidlig 60-tallet.
Sommeren 1958 hadde ØBU (Østlandets
Baptistungdom) juniorleir i Enningdalen, og
leirdeltakere sier de husker pastor Svend
Hansen sang O store Gud på leiren.

Lenker

Til nyttår 58/59 flyttet Knut J. Andersen
til Bergen og begynte som pastor i baptistmenigheten der. I pinsen 1959 var der stevne
i metodistkirken i Bergen – Centralkirken.
Metodistpastor Reidar Skarung i Sandnes
var invitert som taler på stevnet og forteller
at han husker Knut J. Andersen og sangen
hans «O store Gud» fra det stevnet.
Anders Heimtun var pastor på Ålgård på
den tiden, og flere i menigheten husker at
Heimtun brukte sangen veldig mye, likeledes
menighetens egen kvartett – Ålgårdkvartetten. Utover på 60-tallet ble sangen
nyttet av solister og mindre sanggrupper
rundt om i menighetene.
2. september 1963 introduserte Sigurd
Lunde radioandakten i NRK. Han kunngjorde
at sangen «O store Gud», som skulle synges,
var oversatt til norsk av Knut J. Andersen.
Dette var Andersens 50-årsdag, og han tok
dette som en personlig hilsen fra sin gode
venn Sigurd Lunde. Sangen ble sunget av
Karsten Ekorness, som han hadde gitt den ut
på EP-plate i 1959.
«O store Gud» var den første sangen som
Anders Heimtun spilte inn, på en plate gitt ut
på forlaget Hjemmets toner i 1963. Sangen
ble på en måte Anders sin sang, på samme
måte som den ble George Beverly Shea
sin på 50-tallet. Han sang den på flere av
landsmøtene våre, hvor forsamlingen sang
med i refrenget.
Knut Olaf Frikstad forteller at han husker
sangen fra landsmøtet i Oslo i -68, at
landsmøtekoret sang den. Han fikk som
12-åring være med å spille trompet til, og
forsamlingen sang med i refrenget – en
opplevelse og et minne av sangen som lever
evig.

Kjær allsang

Etter hvert ble sangen trykket i ulike hefter
til bruk kampanjer, fellesmøter, før sangen i
1970-årene kommer i de første sangbøkene.
Som regel med Knut J. Andersens tekst,
men også i andre utgaver.
Sangen ble gitt ut i «Lovsyng Herren», som
fra 1989 har vært baptistenes sangbok, og er
også med i siste utgave av Norsk salmebok
fra 2013, også der med Andersens oversettelse.
En lengre utgave av artikkelen, som beskriver
mye av utviklingen som forsamlingssang,
finnes på nettstedet baptist.no.

y Se film der George Beverly Shea synger «How great thou art» på en av Billy Grahams
store kampanjer i 1957 og kjenn på hvordan Alfred Liland må ha opplevd stemningen
på https://www.youtube.com/watch?v=kUUm_I6-s3s
y Sangerpastor Anders Heimtun sang ofte O store Gud, og som en av de første i Norge
gav ham den i 1963 ut på enEP-plate. Hør Heimtun synge: https://www.youtube.com/
watch?v=QSHtj5M5ZGI&feature=youtu.be

O store Gud
De fleste sangbøkene har trykket sangen
med fire vers pluss refreng, mens vi
baptister i Lovsyng Herren har fem vers.
Her finner du sangen i Knut J. Andersen
oversettelse med alle sju versene. Vi har
markert de to versene som er utelatt i
«Lovsyng Herren»:
Les og nynn de inni deg og la også
innholdet i disse to flotte versene synke
inn i deg.
Vers som er dagsaktuelle med innhold
med bønn om fred og med tankene om å
akte nådens skapermakt.
Vi burde noen ganger i våre møter gitt
både Carl Boberg og Knut J. Andersen
ære ved å synge alle sju versene!

0 store Gud, når jeg i undring aner
hva du har skapt i verden ved ditt ord.
Ser universet med de mange baner
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord;

Når vårens vinder suser over trakten.
Når blomster dufter skjønt ved bekkens
fot.
Når lerken jubler over sommerprakten,
og furuskogens ange slår imot;
Når jeg i Skriften ser de mange under
som Gud har gjort fra første Adams tid,
og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livets strid;
Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se,
vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne;
Norsk oversettelse: Knut J. Andersen
Versene tre og fire er ikke trykket i Lovsyng
Herren

Ref: Da bryter lovsang i fra sjelen ut:
0 store Gud, o store Gud!
Da bryter lovsang i fra sjelen ut:
0 store Gud, o store Gud!
Når jeg så vet hvor Kristus lot seg føde,
vet hvor han gikk omkring og gjorde vel
inntil han sonet verdens synd og døde
og oppstod for å frelse hver en sjel:
Når skyldbetynget jeg ved korset faller
for Jesu føtter ned, i bønn om fred,
og hører frelserrøsten kjærlig kaller
og ser det var for min skyld at han led;
Når jeg må høre mennesker forakte
og tvile på de ord som Gud har sagt,
men ser hvor gjerne de tross alt vil akte
på sæd og høst og nådens skapermakt;
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Faksimile fra «Ungdommens julebok».

PO RT R ETTET

TYSK FAR OG NORSK MOR: Karin Ovidia Dittmann Korsveien har skrevet bok om sin mor og sin oppvekst som ”tyskerunge”. Foto: Knut Erik Landgraff.

Kladdebøkene på loftet
Da Karin Ovidia Dittmann Korsveien (73) ryddet dødsboet etter sin mor,
fant hun to tettskrevne kladdebøker gjemt på bunnen av en eske.
Knut Erik Landgraff

Karin Ovidia Dittmann Korsveien, som er
medlem i Raufoss Baptistmenighet ga i fjor
høst ut den gripende selvbiografien “Født i
feil land”.
– Da jeg ryddet i dødsboet etter mor fant
jeg to tettskrevne kladdebøker gjemt på
bunnen av en eske. Noe kjente jeg igjen fordi
hun hadde fortalt det til meg, men andre ting
var helt nytt, sier Karin.

Det er ikke alt man forteller sine barn.
De siste 21 årene har hun bodd på Raufoss.
Der er hun gift med nærosingen Eivind
Korsveien, og aktiv i baptistmenigheten.
Eivind er glad for at kona endelig tør stå fram
med sin historie. En gulnet dåpsattest viser
at Karin ble født i Berlin sommeren 1943.
Hennes far var en tysk soldat stasjonert i
Norge, hennes mor var norsk.
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Skjebnemøtet

De to ungdommene traff hverandre første
gang under en skitur i Drammensmarka året
før. Senere ble faren overført til Østfronten.
Der fikk han armen smadret av en russisk
kule, ble sendt hjem og dimittert som invalid.
Karins mor dro til Tyskland, og havnet i Berlin.
Der fødte hun Karin 14. juli 1943. De alliertes
bombing av den tyske hovedstaden var i full
gang.

Kladdebøkene på loftet

PO RT R ETTET

FANT FOTFESTE: Karin er i dag gift med Eivind, bor på Raufoss og er aktiv i den lokale baptistmenigheten.

– Mor fortalte at de var om lag 30
barselkvinner på klinikken, alle utlendinger.
Nå flyalarmen gikk personalet i bomberommene. Mødre og barn ble trillet ut på en
veranda. Men som dere ser, jeg overlevde,
smiler Karin. Samtidig rullet Tyskland videre
mot kaos og sammenbrudd. Sin far traff
Karin først i voksen alder.

Fritt vilt

Våren 1945 rykket Den røde hær inn i
Tyskland fra øst. De russiske soldatene fikk
praktisk talt frie hender overfor tyske sivile, og
forgrep seg grovt. - Hevn for Stalingrad, lød
forklaringen.
– De var på jakt etter tre ting: Klokker,
vodka og kvinnfolk, sier Karin. Kvinner i
alle aldersgrupper var fritt vilt. Den britiske
militærhistorikeren Antony Beevor har beregnet at millioner tyske kvinner ble voldtatt.
Bare i Berlin ble minst 100.000 kvinner
skjendet våren 1945. Av disse døde ca
10.000 etter voldtektene, som gjerne ble
avsluttet med en kule i hodet. Beevor bygger
sine tall på tyske og russiske militærarkiver,

samt brev og dokumenter fra ofrene. Karins
mor stakk seg unna med datteren, og klarte
senhøstes 1945 å ta seg til en oppsamlingsleir i Nord-Tyskland.

Hushjelp søkes

– Vi klarte å komme oss til Norge, men
mor var redd. Hun visste at jenter som
hadde barn med tyske soldater risikerte å bli
snauklipt, internert eller det som verre var. To
ganger klarte hun å rømme fra mobben, sier
Karin. I årene som kom flyttet mor og hun
Østlandet rundt under falskt navn.
– Mor svarte på annonser med teksten
“Hushjelp søkes, barn ingen hindring”.
Da fikk hun napp på avsides gardsbruk med
halvrare ungkarer.
– Avsides var bra, for da slapp vi å omgås
folk. Og første måneden fikk mor alltid lønn,
kost og losji. Senere kom krav om andre
tjenester. Da ble det alltid bråk og spetakkel,
sier Karin. Moren pakket kofferten, og så dro
de videre.
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– Jeg gruet meg til å stå
fram, men dette har ligget
inne i meg bestandig,
og nå skal det ut. Etterpå
trenger jeg ikke lenger late
som om jeg er enn annen
enn den jeg er.

Stadig skolebytte

Karin byttet skole 14 ganger. Da hun skulle
konfirmeres, nektet presten å ha noe med
henne å gjøre, inntil en tante slo i bordet og

SMÅ GRYTER HAR OGSÅ ØRER: Karins lærte tidlig å snakke, så hennes mor var
livredd for at datteren skulle høre om hemmeligheten og fortelle den videre.

Fakta
y Helle Aarnes utga i 2009 den
prisbelønte boka ”Tyskerjentene historiene vi aldri ble fortalt”. Hun
fastslår at de fleste tyskerjenter
tilhørte arbeiderklassen, slik de
fleste nordmenn gjorde på den tida.
Og langt færre var medlemmer av
NS enn gjennomsnittet av jenter i
samme alder.

STORE KONSEKVENSER: Karins mor traff en
sjarmerende tysk soldat under en skitur i
hjembygda. Gnisten som tentes utviklet seg
til en brann som snudde livet på hodet for
hele familien.

ordnet opp.
– Konfirmasjon var viktig på den tiden, for
uten fikk du ikke jobb, sier Karin. I perioder
bodde de sammen med Karins besteforeldre
og onkel på Konnerud ved Drammen. Huset
var ei hytte på ti-tolv kvadratmeter snekret av
brukte forskalingsbord.
– Det var nok trangt, men som barn syntes
jeg bare det var koselig. Vi må imidlertid ha
vært fryktelig fattige. Jeg arvet et par støvler i
størrelse 42 som jeg måtte bruke i flere vintre
på barneskolen. Jeg ble ertet, men husker en
venninne som forsvarte meg. Hun sa at Karin
har store føtter, og det kan hun faktisk ikke
noe for, sier Karin og smiler.

Dekknavn Olsen

Sitt tyske fødenavn Dittmann våget hun ikke
å bruke i sine yngre dager. I flere år kalte hun
seg “Karin Olsen”. Hemmeligheten måtte
beskyttes, men folkesnakket går fort og når
langt.
– I 1985 flyttet mor til Torpa, hvor hun
trodde seg trygg. Men hun hadde bare bodd
der en uke da hun etter en snartur på butikk-

en kom hjem og fant en pappkartong med
hakekors spikret opp på portstolpen, forteller
Karin. Helt til det siste var feiring av frigjøringen i 1945 noe av det moren fryktet
mest. Det førte vonde minner opp til overflaten, og kanskje kunne folk finne ut ting og
baksnakke henne.

Gruer seg

– Jeg gruet meg til å stå fram, men dette har
ligget inne i meg bestandig, og nå skal det ut.
Etterpå trenger jeg ikke lenger late som om
jeg er enn annen enn den jeg er, sier Karin.
Frykten for skam og fordømmelse har hele
livet ligget som en skygge over tilværelsen.
– Alle sier at jeg er så tilpasningsdyktig, og
det er nok riktig. Det å skjule sannheten har
gjort meg usedvanlig tilpasningsdyktig. Og
flink til å lese stemninger, god til å se
varselsignaler. Men hvis man lever slik hele
livet, er det deler av deg sjøl du ikke tør
utvikle, resonerer Karin. Hun understreker at
hun ikke gir ut bok i håp om å tjene penger,
men for å skrive av seg en byrde hun har
båret på store deler av livet.
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y Kontakten kunne variere fra kynisk
prostitusjon til spinnvill tenåringsforelskelse og livslange kjærlighetsforhold. Jentene kom fra alle
samfunnslag og yrkesgrupper.
Det fantes ingen “typisk tyskerjente”.
Aarnes resonerer seg fram til at
kanskje så mange som en av ti norske
jenter hadde tysk kjæreste i kortere
eller lengre tid.
y Det var over 360.000 tyske soldater
i Norge ved krigens slutt, så nær
kontakt med okkupasjonsmakten var
uunngåelig mange steder. Spesielt i
de nordligste fylkene, der det stedvis
var flere tyskere enn nordmenn Et
enkelt kinobesøk med en tysk bekjent
kunne være nok til å bli angitt som
“tyskertøs” og internert ved frigjøringen.
y Det er anslått født mellom 10.000 –
12.000 barn med norsk mor og tysk
far. Mange hadde en tøff oppvekst
etter krigen. Stortinget vedtok i 2005
at krigsbarn innen 2007 kunne søke
om billighetserstatning fra staten.
Den kunne variere mellom 20.000
og 200.000 kroner, avhengig av
fremlagt dokumentasjon om frem
og tilbakesendelse mellom Norge
og Tyskland, urettmessig adopsjon,
mobbing osv.

h ov ed
sa ken

Påskevandring i Ålgård baptistkirke:

Liveversjonen
av påskens
fortellinger

– Jeg er så redd, sier Maria. Vi møter henne på torget i Jerusalem.
Stemningen er til å ta og føle på. Journalisten i Jerusalemsposten
roper ut sitt budskap: “Død mann lever!”

Av Roger Dahl

Jeg er så heldig at jeg har fått være med
på påskevandring i Ålgård baptistkirke. Min
opplevelse er fra 2011, og tekst og bilder er
hentet derfra, og tidligere publisert dag for
dag på nettstedet baptist.no.
I inngangspartiet traff jeg en klasse fra
den lokale skolen, og en hyggelig mann som
ønsket oss velkommen til påskevandring.
Han blir med oss på reisen der vi ble tatt med
gjennom en “tidsmaskin”, og ganske snart er
vi på torget i Jerusalem i år 30.

Død mann lever

Det er et yrende liv. På markedet er det
både geiter og høner til salgs. Det formelig
svulmer over av frukt og grønt i salgsbodene.
Stemningen er fortettet. Det er påske og
mange tusen har vendt hjem til Jerusalem

for høytiden. Da kommer han løpende inn
på torget. Journalisten i Jerusalemsposten.
Hans budskap er ikke å ta feil av:
«Død mann lever». Noen dager tidligere
hadde Jesus fra Nasaret blitt korsfestet.
Han var blitt gravlagt samme kveld. Nå
gikk ryktene om at graven var funnet tom.
Journalisten løp videre. Han har jo ikke en
avis å skrive i, eller en radio å kringkaste budskapet sitt i, så han løper gate opp og gate
ned mens han bringer budskapet videre.

Alt gikk mot dem

Midt i folkemylderet treffer vi på Maria. Hun er
virkelig fortvilet. Maria hører til i kretsen rundt
Jesus, og vi aner at det er litt motvillig hun lar
seg overtale til å fortelle:
– Sist søndag hadde de kommet opp
til Jerusalem, med Jesus i spissen for
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reisefølget. Utenfor Jerusalem fikk han låne
en eselfole.
– På eselfolen red han inn i byen, mens
folkemengden ropte begeistret: Hosianna,
Davids sønn! Velsignet er han som kommer i
Herrens navn! Hosianna i det høyeste! (Matt
21,9) Folk kastet palmegreinene foran han,
noen til og med klærne sine, i pur begeistring. Jesus ble tatt imot som konge.
– Så snudde stemningen brått. Kanskje
Jesus hadde vært for tydelig? Folkemengden
vendte seg mot Jesus. Han ble håndtert som
en forbryter. Fariseerne og de skriftlærde
hadde vunnet, mente Maria.
Det er tydelig at Maria er redd. Hun lurer
seg rundt et par hushjørner mens hun
forteller videre om disse spennende dagene i
Jerusalem.

Illustrasjon: Faksimile av boka

Påskevandringen

Maria, da vi møtte henne på torget.
Alle foto: Roger Dahl
BARN OG UNGE
Mer info

http://www.baptist.no/barnogunge

Det siste måltidet

– Mens vi spiste sammen sa Jesus at brødet
og vinen var til minne om ham, forteller
Maria, og tar oss med til salen der Jesus og
vennene hans hadde vært samlet. Slik skikk
og bruk var hadde de spist påskemåltidet til
minne om befrielsen ved utgangen fra Egypt.
– Det var en hyggelig kveld, fortalte Maria,
selv om spenningen etter stemningsskiftet
i Jerusalem nok dempet stemningen noe.
Likevel hadde Jesus og de andre vært i godt
humør.
– Mens vi snakket om hvor fint det var med
befrielsen fra Egypt reiste Jesus seg opp, sier
Maria og fortsetter:
– Vi trodde han skulle holde en tale, slik
han ofte gjorde. «Jeg har lengtet inderlig etter
å spise dette påskemåltidet med dere før jeg
skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg

Ideen om påskevandring på Ålgård kom etter opplevelse av denne formidlingsform
i Skien baptistkirke. Opprinnelig manus stammer fra Sverige og Immanuelskyrkan i
Örebro. På Ålgård har ette blitt videreført.
Først for baptistkirken alene, etter hvert i samarbeid med de andre menighetene
på stedet og nå er dette et skole/kirkeprosjekt der alle 3. og 4. klasser i hele Gjesdal
kommune deltar. De siste årene har det vært 12-14 klasser. Påskevandringen
gjennomføres annet hvert år, sist i 2016. Amatører og frivillige stiller som skuespiller,
16-20 ved hver gjennomføring.
I 2014 ga Ung baptist ut en bok om påskevandringen som inspirasjon for
andre som vil gjennomføre noe tilsvarende. Her er det illustrasjoner, manualer, manus
og god hjelp til planlegging. Også for påskevandring i småskala, for alle har ikke like
mye ressurser.
I forordet skriver Vidar Bergsland, som var pastor på Ålgård da:
– Du opplever at barna heftig forsøker å overbevise en nedbrutt disippelflokk om at
Jesus virkelig har stått opp igjen, de har sett grava og Jesus var ikke der, «Vi har sett
selv med egne øyne». Og så er det elleville hyl når ekte fisk dras opp av vannet. Det er
betaling nok for dagevis med arbeid.

spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i
Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom
dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri
mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er
kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt
det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som
gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På
samme måte tok han begeret etter måltidet
og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt
blod, som blir utøst for dere.» (Luk 22,15-20)
– Det ble mer enn en tale kan du si,
fortsatte Maria og forteller videre:
– Det var akkurat som Jesus tok avskjed.
Jeg skjønte det ikke da, men nå har jeg jo
forstått det.

I Getsemane

Maria tok oss med til Getsemanehagen, hun
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fortalt om hvordan de alle hadde sovnet, til
og med disiplene, mens Jesus hadde bedt
dem om å våke med han.
– Det var fryktelig å se da soldatene kom
og arresterte Jesus, sier Maria stille, og vinker
oss med gjennom hagen.
Vi må være helt stille og i ly av de store
trærne. For de romerske soldatene er på
vakt. De tror at disiplene har stjålet Jesu
døde kropp fra graven.
Men Maria og disiplene er jo like forundret,
for de vet heller ikke hvor Jesus er. Lenger
inn i hagen hører vi noen soldater som
snakket med hverandre om det som hadde
skjedd den kvelden. Den ene soldaten forteller om hvordan denne Peter, en av disiplene, hadde hugget av han øret. Det hadde
gjort så vondt. Han hadde vært så fortvilt.
– Men Jesus hadde satt det på plass og

H OV ED S A K E N

bedt en bønn, og nå hører jeg til og med
bedre enn før, fortsatt soldaten, og sier det
var helt feil å arrestere Jesus. Vi sniker oss
videre sammen med Maria.

Pilatus

– Der bor øverstepresten, sier Maria og peker
mot palasset. Det var dit soldatene førte
Jesus. Peter hadde sneket seg etter, og satt
seg sammen med tjenestefolket på gårdsplassen. Maria forteller at det hadde gått så
galt. Peter hadde sviktet Jesus, akkurat som
Jesus hadde sagt på forhånd. «Før hanen
galer skal du ha fornektet meg tre ganger.»
– Jesus ble korsfestet som en forbryter,
sier Maria og forteller om den lengste dagen i
sitt liv. Da Jesus døde på Golgata.
– Tenk, fariseerne og de skriftlærde lurte
folkemengden, sier Maria og legger til:
– Til å velge forbryteren Barabbas i stedet
for Jesus. Hun lar oss forstå at Pilatus ikke
hadde noe valg, selv om han selv mente
Jesus var uskyldig.
«... Altså har han ikke gjort noe som

fortjener dødsstraff. Jeg vil derfor la ham bli
pisket og så løslate ham.» Men til høytiden
måtte han gi dem en fange fri. Da ropte de
alle som en: «Bort med ham! Gi oss
Barabbas fri!»
– Barabbas var en mann som hadde blitt
fengslet for opptøyer i byen og for mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne
gi Jesus fri. Men de ropte tilbake: «Korsfest!
Korsfest ham!» For tredje gang sa han til
dem: «Hva ondt har han da gjort?
Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som
kan straffes med døden. Jeg vil derfor la ham
bli pisket og så løslate ham.» Men de presset
på og forlangte med høye skrik at han skulle
korsfestes. Og skriket deres fikk overtaket.
(Luk 23,15-23)

Golgata

– Vi fulgte etter Jesus opp til Golgata, fortsetter Maria og forteller at hele veien oppover
stod folkemengden tett i tett.
– Jesus slet tungt på vei oppover. Han
måtte bære korset han skulle henges på, og

han var utmattet etter at soldatene hadde
pisket han, fortsetter Maria stille, mens hun
viser vei opp til Golgata. Korsene står der
fremdeles. Noen kvinner ligger på kne mens
de ber, Andreas, en av disiplene er der også,
og forteller om Jesus siste timer:
Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet
ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om
klærne hans og delte dem mellom seg. Folket
sto og så på, men rådsherrene hånte ham.
«Andre har han frelst», sa de, «la ham nå
frelse seg selv dersom han er Guds Messias,
den utvalgte!» [......] Det var allerede omkring
den sjette time. Da falt det et mørke over hele
landet helt til den niende time, for solen ble
formørket. Forhenget i tempelet revnet etter
midten, og Jesus ropte med høy røst: «Far,
i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han
hadde sagt det, utåndet han. (Luk 23, 34-36,
44-46)
– Før det ble kveld ble Jesu døde kropp
tatt ned, stelt og lagt i en grav, forteller Maria,
og fortsetter:
– Jeg fulgte etter ned dit og så alt
sammen.

Jentene så han først

I den tomme graven.

Maria forteller at hun hadde kommet til
graven sammen med to av de andre
kvinnene som fulgte Jesus. De skulle salve
den døde kroppen, og hadde grudd seg til å
rulle vekk den store stenen. Men det var ikke
nødvendig.
– Da vi nærmet oss så vi soldatene som
holdt vakt …
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.» (Luk 24,3-6)
– På vei tilbake til disiplene møtte vi Jesus,
forteller Maria med begeistring i stemmen og
fortsetter:
– Så vi jentene var de første som fikk
møte han. Vi fikk fortalt om det som hadde
skjedd til Peter og Johannes og noen av de
andre disiplene også, sier Maria og viser oss
gravstedet.

Forfulgt av soldatene

– Nå må jeg skynde meg, sier Maria og
forklarer:
– Da jeg møtte dere på torget var jeg på
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vei til de andre. Under tvil får vi bli med Maria
videre. Vi må lure oss gjennom bakgatene
fordi soldatene er på jakt etter disiplene.
Soldatene tror disiplene har stjålet Jesu
kropp. Så ser noen soldater oss og kommer
løpende. De når oss nesten igjen mens vi
løper det vi kan gjennom gatene. Maria kan
den hemmelige koden, slik at disiplene
slipper oss inn.
Det var så vidt det holdt. Vi har ikke mer
enn fått låst døren før soldatene dundrer i
den, men de greier ikke å komme seg inn.
Disiplene er lei seg, frustrerte, de vet ikke
hva som skjer. Ikke kan de gå ut, da risikerer
de å bli arrestert. Hvor Jesus er vet de heller
ikke. Denne høytiden hadde begynt så fint
med inntoget til Jerusalem. Men nå var det
bare trist.

Soldatene i Getsemane

Møtet med Jesus

– Nå orker jeg ikke mer, sier Peter plutselig.
– La oss komme oss vekk.
Med skoleklassen og meg på slep lurer vi
oss ut av Jerusalem. Sniker oss unna soldatene, før vi klatrer over bymuren. Det tar flere
dager før vi er framme ved Genesaretsjøen.
Pete har båten sin der, som han hadde
forlatt for å følge Jesus. Vi får være med ut
på sjøen. Hele natten fisker vi. Men får ingen
ting. Peter er nedtrykt. På vei mot land ser vi
Jesus stå på stranden.
Da morgenen kom, sto Jesus på stranden,
men disiplene visste ikke at det var han.
«Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa
Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet
ut på høyre side av båten, så skal dere få»,
sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte
de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de
fått. Disippelen som Jesus hadde kjær, sa
da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter
hørte at det var Herren, bandt han kappen
om seg – den hadde han tatt av – og kastet
seg i sjøen. [......]Ingen av disiplene våget å
spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det
var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og
ga dem, det samme gjorde han med fisken.
(Joh 21, 4-7, 12-13)
Jesus viste seg for disiplene flere ganger
enn denne ene gangen på stranden. Han
møtte dem mens de var samlet i Jerusalem.
Han møtte Tomas, som fikk stikke fingrene
sine i sårene hans. Han møtet dem som var
på vei til Emmaus, og han vise seg også for
mange andre, slik at ingen skulle behøve å
tvile på at Jesus var stått opp fra de døde.

På Golgatahøyden

Vi fikk så mye fisk
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Richard Wilson nyter hver dråpe han kan drikke. Landsbyens nye brønn har gjort stor forskjell for unggutten på bare 13 år.

Fasteaksjonen 2017:

Ja, vi elsker dette vannet
– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier Richard Wilson, før han tar en ny
slurk av vannet fra landsbyens nye brønn. Nå er livet enklere, friskere og morsommere for Wilson.
Av Kirkens Nødhjelp

Før kunne Wilson bruke mange timer på å
hente vann til familien. Køen ved brønnen
kunne være lang, og for hvert minutt med
venting, ble det ett minutt mindre med fotballspilling sammen med vennene. For en
13 år gammel gutt er det hardt å akseptere.

Slipper daglig bør på 80 kilo

Men vann må familien til Wilson ha, og å
skaffe vann er hans ansvar. Og det er et tungt

ansvar, bokstavelig talt. Fire kanner med
vann skal fraktes fra brønnen og hjem, og når
kannene er fulle er vekten på 80 kilo. Det er
god trim for en 13-åring, kanskje litt for mye
av det gode, tenker mange. Men vann må
familien ha.
Den gode nyheten er altså at det nylig har
skjedd endringer i landsbyen Ikonda, der
Wilson bor. I landsbyen har flere brønnbyggere fått opplæring, og en ny brønn er på
plass. Den har gjort køen ved brønnen
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kortere og vannet renere. Sykdommer som
diaré og urinveisinfeksjon er det også mye
mindre av.

Bedre liv

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg
hadde mye vondt i magen. Men nå er det
mye bedre. I framtiden håper jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre, og at folk sin helse
også blir bedre, sier Wilson, som nå også har
bedre tid og helse til å spille fotball – slik

13 år gamle gutter skal gjøre.

Fasteaksjon for 50. gang

Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp
gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år har
altså menigheter over hele landet bidratt til
at millioner av mennesker har fått den hjelpen
de har rett på. Rent vann og tilgang på mat
er en rett alle mennesker har, og Kirkens
Nødhjelp kan aldri få gitt nok takk til de som
har støttet aksjonen trofast gjennom 50 år.
2017 er også året der lutherske kirker
verden over markerer at det er 500 år siden
Martin Luther hang opp tesene i Wittenberg.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon står sentralt i
den norske 500 års-markeringen, og målet er
å vise diakoni i praksis ved å gå med bøsser
den 2-4. april.
– Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg
for å feire. Vi må sette oss ned og se på alt
vi har oppnådd disse 500 årene. Vi kan ikke
bare be om penger, og si halleluja og amen.
Vi må se på hva vi kan gjøre for samfunnet
vårt, sier Emmanuel Makala som er biskop
i den lutherske kirken i området der Wilson
bor.

– Vi kan ikke bare be
om penger, og si halleluja
og amen. Vi må se på
hva vi kan gjøre for
samfunnet vårt, sier
Emmanuel Makala

Du kan bidra

50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den stødige pålen i Kirkens Nødhjelps daglige arbeid.
For å klare å hjelpe flest mulig også de neste
50 årene trenger Kirkens Nødhjelp drahjelp
fra våre trofaste bidragsytere. Du kan bidra til
at Fasteaksjonen blir en suksess, enten ved
å stille som bøssebærer, eller ved å gi penger
i bøssa.
Det har aldri vært enklere å bli en brønnbygger.

Bli en
brønnbygger!
Ingenting er viktigere enn rent vann. For vann gir ikke bare
liv - vann kan også ta liv. Å gjøre noe for andre er viktig
for oss som kirke, og den 4.april skal vi bidra til at flere får
rent drikkevann i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
– Jeg har ofte blitt syk av det skitne
vannet vi hadde her i landsbyen. Jeg
måtte holde meg hjemme fra skolen
fordi jeg hadde vondt i magen, og jeg
har fått urinveisinfeksjon på grunn av
vannet. Men nå er det mye bedre,
forteller 13 år gamle Richard Wilson.
Han er en av mange innbyggere
i Ikonda i Tanzania som har fått en
ny brønn. Beboerne i landsbyen har
jobbet frivillig for å få bygd brønnen.
De har fått hjelp fra Kirkens Nødhjelps
partnerorganisasjon i Tanzania og
det er penger fra TV-aksjonen i 2014
som gjorde det mulig å gjennomføre
prosjektet. Nå er vannet mye renere, og
det gamle vannet blir bare benyttet til å
lage mursteiner og vanne åkrene.
Norge og alle andre medlemsland i
FN har satt seg som mål å skaffe rent
og trygt drikkevann til alle innen 2030.
Men det er en lang vei fram siden det
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fremdeles er millioner av mennesker som ikke
har tilgang til rent drikkevann.
Du kan bli med på å gjøre denne veien
kortere ved å bidra med penger eller som
frivillig under Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon
2017, der vi samler inn penger slik at enda
flere kan få rent vann, slik som Wilson. Det
Norske Baptistsamfunn er stolte av å kunne
samarbeide med Kirkens Nødhjelp som
arrangerer Fasteaksjonen for 50. gang i år.
Vi lever heller ikke i noe vakuum og er
glade for at vi kan støtte dette arbeidet, og vi
oppfordrer alle våre støttespillere til å ta seg
en ekstra gåtur denne ene dagen. For om du
tar en tur en dag, så kan noen andre slippe
å gå en ekstra lang tur hver eneste dag for å
komme seg til nærmeste brønn.
Bli en brønnbygger du også, og støtt
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon!
Mer informasjon på
http://fasteaksjonen.no/

Fra trykt til digitalt:

Informasjonsarbeidet i møte
med en ny mediehverdag
Hovedstyret bestemte 11. februar at digitale kanaler skal prioriteres i informasjonsarbeidet framover. Det betyr at magasinet Baptist.no gradvis vil bli redusert i omfang.

Av Roger Dahl

Det er 20 år siden jeg begynte å arbeide
i Baptistsamfunnet. Da kom fremdeles
Banneret med 24 aviser i året. Den første
utgaven av nettstedet baptist.no var et år
gammel, omtrent all informasjon som ble
sendt til menighetene gikk i konvolutt med
frimerke på. Jeg husker fremdeles vi fikk
tilsendt et e-postvedlegg som det tok to
timer å last ned, i mellomtiden var datamaskinen låst for annen bruk.
Da hadde vi allerede gitt ut Banneret
i 117 år allerede. I lange perioder kom
det hver eneste uke. Utviklingen hadde
gått fra blysats via offset, til vi rundt 1990
satte bladet på de første datamaskinene.
Fremdeles kommer magasinet Baptist.no
ut fire ganger i året i tillegg til de digitale
plattformene.

Forandringens tid

Det har vært en hverdag i konstant
forandring å jobbe med informasjon disse
årene. Vi lanserte femte utgave av nettsidene i 2016. Andre utgave av intranett
er på plass, vi har etablert nyhetsbrev, har
en tydelig plass på Facebook, og jobber
med nye kanaler for å være enda mer
tilgjengelig.
Omtrent hele befolkningen er på Internett, og illustrasjonen som viser noe av
dagens plattformer for vår kommunikasjon
er tatt med telefonen, som er så mye mer
enn bare en telefon.

Ressursbruk

Som en kombinasjon av økte kostnader
ved utgivelse av magasinet, blant annet
betydelig økning i portoen, og behov for
mere arbeidskapasitet til de nye platt-
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formene, velger styret vårt å skissere at
omleggingen, som har gått i mange år,
skal fortsette.
I løpet av 2017 vil magasinet derfor bli
gradvis redusert i omfang. Vi vil også
tynne ut adresselistene slik at vi fra
sommeren sender magasinet bare til
dem som er villig å betale for å få denne
hilsenen i postkassene.

E-utgaven for alle

Men alle vil fortsatt kunne lese på
nett, både e-utgave av magasinet og
fortløpende gjennom de ulike informasjonskanalene.
Alle som ønsker å få e-utgaven av
magasinet i stedet for papirutgaven kan
sende en epost til post@baptist.no, så
registrerer vi dette i vårt kartotek.

MISJO N

Evalueringsteamet sammen med prosjektledelsen i Buta. Lena Boberg fra Sverige ledet evalueringsarbeidet sammen med Rider Mitoko Nzanga fra
Kisangani. Misjonsleder Lise Kyllingstad deltok i evalueringsgruppen sammen med Jean De Dieu Lakele fra samarbeidskirken.

På evalueringsreise
til Kongo
I skoleprosjektet, som går fra 2014 til 2018 var det tid for oppfølging og evaluering,
for å sikre at en er på rett vei i forhold til målsettingene.
Av Roger Dahl

Samarbeidskirka vår i Kongo får støtte
til evangelieformidling og til å løfte lokalsamfunnet. Alt evangelisk arbeid samler vi
inn penger til. En stor del av pengene som
trengs for å løfte lokalsamfunnet får vi fra
Norad.
Med penger fra Norad er det spesifikke
krav til oppfølging og kvalitet. I femårsperioden 2014-18 har vi fått penger til et
utdanningsprosjekt med mål om å forbedre
kvaliteten på undervisningen, for å lære unge
kvinner og menn i Bas-Uélé å være ansvarlig
og nyttig for seg selv og for samfunnet for
øvrig.

Viktige virkemidler:

- Videreutdanning for lærere og

skoleledere
- Økt deltakelse og involvering, både fra
foreldre og elever, i skolehverdagen
- Renovering av bygninger, nytt og bedre
utstyr og opplæringsmateriell i både grunnog videregående skoler

Målsettinger i prosjektet:

- Minst 70% av lærerne er utstyrt for og
trent i de moderne undervisningsmetoder
- Alle skoleledere har administrativ
kompetanse
- Foreldrene skal bli ansvarliggjort og ta
ansvar for sine skoler
- Studentdemokrati etableres
- Fire skoler renoveres hvert år, totalt
20 skoler i løpet av prosjekt. Fire fagskoler
utstyres og fem videregående skoler utstyres
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med lærebøker for fag, læremidler og
datautstyr

Evaluering

I tillegg til årlig oppfølging og rapportering
skal prosjektet evalueres underveis. Det
skjedde i februar, og det handler om å gjøre
en vurdering av prosjektets resultater i forhold
til målene i prosjektdokumentet og årsplaner,
og å presentere anbefalinger framover, så vel
som for bærekraften i aktivitetene.
Et ekstra og viktig mål med evalueringen
er å bruke det som en læringsmulighet og
prosess for samarbeidskirkens ledere og
prosjektmedarbeidere.
INTERNASJONAL MISJON
Mer info

http://www.baptist.no/internasjonalmisjon

Støtt gjerne våre annonsører!

Vår folkehøgskole –
holtekilen.no

Land Trykkeri as
- få det trykt i Land du også!
Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no

Din misjonsgave betyr mye for våre venner i
samarbeidskirkene!
Du kan gi på giro 3000.15.13105 eller på
Vipps til 10910, merkes med «Misjonsgaver»
Torvgt. 20, 3770 Kragerø
Tlf.: 35 98 17 56 – Fax: 35 99 12 58
Off. Godkjent optiker

Etablert 1890

9110 Sommarøy
Tlf. 57 84 44 65 - Fax 57 84 44 66
E-post:berhanse@online.no
JÆDER Ådne Espeland AS Tlf: 51 61 16 00 www.jaeder.no
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Planter menighet i storbyen
Baptistsamfunnet i Østerrike er blant de små i baptistfamilien i Europa. Men
lederne kan godt kalles «åndelige kjemper» fordi de er drevet av en evangelisk
visjon om å gjøre en reell forskjell, og det er veldig spennende å møte mennesker
som er drevet av en visjon fordi de ønsker å gjøre en forskjell.
På EBFs nettsider ligger det et intervju med menighetsplantingsteamet i
Donauhof, som er en bydel i Wien hvor en ny baptistmenighet blir plantet.
Les mer på: http://ebf.org/gospel-in-a-big-city

Baptist World Alliance om flyktninger
Verdensalliansen bekrefter den bibelske holdningen om flyktninger, som sårbare
mennesker, som ofte er ofre for sin tro.
I en resolusjon, som ble vedtatt på rådsmøtet i Vancouver, Canada, i juli 2016 ber en
om at medlemssamfunn, menigheter og enkeltbaptister aktivt må se etter mulighetene
for en kristen tjeneste og et vitnesbyrd som eksemplifiserer bibelordene om å elske din
neste (3. Mos 19,18b) slik Jesus lærte oss (Matt 22,37-40). Det handler om å være salt
og lys på måter som gir verdiene av vår Herre i vår kultur.
Illustrasjonsbildet er tatt av Synnøve G Angen
i 2014 og viser europeiske baptistkvinner som
tilrettelegger for å hjelpe flyktninger i Libanon.
Bildet er tatt i 2014, da 20 kilo strikkede sokker,
votter, luer og gensere fra Norge ble overlevert.

Les mer på:
http://bwanet.org/news/news-releases/608-a-baptist-world-alliance-statement-onrefugees

Flere kristne enn kommunister i Kina
Det er meldt å være flere kristne i Kina (100 millioner) enn medlemmer av
kommunistpartiet (87 millioner). I løpet av de neste 15 årene vil Kina være landet med
verdens største kristne befolkning.
En vanlig søndag fjor sommer – som de fleste vestlige menigheter sliter med å fylle
benkene døpte «Takknemlighetens kirke» i Chengdu 55 personer.
Les mer på:
https://baptistnews.com/article/ministers-in-high-demand-in-china-where-christianityhas-outpaced-communism/
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Til minne
Alf Archtander Mikkelsen, Oslo døde lørdag

og seminarer som fant sted i Trondheim, med

Familien har mistet en ektefelle, far, svigerfar,

28 januar 2017 stille inn ved Stovnerskogen

tilførsel av faglig utbytte for mange.

bestefar, bror og svoger i Jan Jørgen. Våre

Sykehjem i Oslo, med den nærmeste familien.

Personlig opplevde jeg Gunnar som en

Alf var født 4 februar 1923 på Grøtavær, så han

særdeles god venn og samtalepartner, som en

døde en uke før fylte 94 år.

dyktig og engasjert organist i baptistkirken, og

Alf fikk leve et rikt liv og virket både som

og utgivelse av Det Norske Baptistsamfunns nye

repertoar av musikkstykker og sangtekster. Han

salmebok «Lovsyng Herren».

han viste gjennom et livs tjeneste i Det Norske
Baptistsamfunn og i forsamlinger omkring i hele
Norge, helt fra han som ung begynte studiene
ved misjonsskolen i de første etterkrigsårene.
Etter studieårene reiste Alf, som nygift med
Karin, som pastorfolk til Langesund, deretter til
Sandnes og til Haugesund, før de fra 1964 ble
boende i Oslo, og Alf gikk over i annet arbeid.
Alf var medlem i Oslo 1. Baptistmenighet,

Ekumenisk som han var, ble det også

en glede for ham å ta del i arbeidet med å
restaurere Nidarosdomens Wagnerorgel,
som også ble brukt under hans bisettelse
i Nidarosdomen 30. desember, hvor prest
Roald Iversen forrettet og pastor Arnfinn
Aandal uttrykte minneord. For øvrig medvirket
solist Cecilia Gøtestam, organist Per Fridtjov
Bonsaksen og dans ved Anna Skorpen.
Vi takker Gud for hva K.Gunnar Gøtestam

men også høyt skattet i mange menigheter

fikk være for oss alle og lyser Guds virkekraftige

omkring. Vi takker Gud for det vitnesbyrd Alf
fikk være i sin tro og i sitt virke som pastor,
musiker og sanger. Samtidig går våre tanker
til de tre barna og familien.

velsignelse over hans gode minne.

Vi lyser fred over Alf A. Mikkelsens minne.

Vi lyser fred over Jan Jørgen Skarres gode
minne.

også som en som i sterk grad bidro til redigering

pastor, omreisende forkynner med et rikt
ble betegnet som ”en baptist på sin hals”, noe

tanker går først og fremst til dem.

For Drammen Baptistmenighet, Roger Dahl
Bjørg Tofteng, Drammen døde nyttårsaften,
89 år gammel. Helt til det siste var hun tilstede
i menigheten, både på gudstjenestene og i
kvinnemisjonen. Alltid positiv og oppmuntrende,
og så lenge hun orket deltok hun med pianospilling i kvinnemisjonen.
Bjørg var alltid samfunnsbevisst, og i mange
år var hun med i Baptistsamfunnet evangelisasjonskomité. Som den største selvfølge samlet
hun komiteen i hjemmet i Drammen.
Bjørg var alltid der, og med hennes bortgang
har vi mistet en av de siste som kunne trekke
linjene riktig langt tilbake i tid. Våre tanker går til

Arnfinn Aandal, pastor

Bjørgs familie.
Vi lyser fred over Bjørg Toftengs gode minne.

Jan Jørgen Skarre, Drammen døde i romjulen etter en tids sykdom, 67 år gammel.

For Drammen Baptistmenighet, Roger Dahl

Fred Habberstad,

I mer enn 50 år tjente Jan Jørgen som organist

pastor i Oslo 1. Baptistmenighet

og pianist i Drammen baptistmenighet, alltid

Karin Suizu, Asker døde i februar etter et kort

med gode innspill om sangvalg til dem som

sykeleie. Karin var til i fjor ansatt som lærer ved

Karl Gunnar Gøtestam, Trondheim gikk

ledet gudstjenester og møter. Han var en dyktig

Holtekilen folkehøgskole, noe hun hadde vært i

hjem til Gud natten til 15 desember 2016.

musiker, som ofte vikarierte på orgelkrakkene

godt over 20 år.

Da hadde han for lengst fått diagnosen

rundt omkring, og sist sommer var han på plass

Parkinson, en sykdom som gjennom flere år

ved orgelet i Stavern kirke i forbindelse med

ved skolen, og skulle etter planen vært med på

forverret hans helsetilstand og til slutt gjorde

kveldsgudstjenesten under Blink.

skoletur til Sør-Afrika i mars. Karin var også med

ham absolutt pleietrengende. Dette fikk han da

Hans engasjement ledet han også inn i ulike

også, ikke minst fra sin trofaste hustru Bengtas

orgelkomiteer, der han som sann økumen

utrettelige innsats både hjemme og ute.

bidro med sin kunnskap og kompetanse. Han

Hun tok ham med seg på utallige turer,

møte- og gudstjenestebesøk, konserter
og andre sammenhenger, hvor de begge
sammen fikk oppleve fellesskap og hente
tiltrengte impulser.

økumeniske sinnelag ledet han også inn i et
langvarig engasjement i forhold til Bønneuken
Det er ikke bare som kirkemusiker Jan Jørgen
Skarre satte spor etter seg. Engasjement i
menighetsråd, byggekomiteer og i besøks-

og psykiatri, ble han både kjent og respektert

tjenesten, og alltid en tydelig mening om
veivalgene står igjen, som gode minner.

som han var tok han også initiativ til sterkere
internasjonal kontakt, gjennom konferanser

i nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen, som
ble delt ut i januar.
I takknemlighet over alt Karin har gjort og
betydd for vår folkehøgskole gjennom mange år.
Vi lyser fred over Karin Suizus gode minne.

for kristen enhet.

Som overlege og professor i både medisin
i både Trondheim og Norge for øvrig. Visjonær

Hun var med å bygge opp Sør-Afrikalinjen

Vi har mistet en av dem som har bygd
menigheten og fellesskapet gjennom mange år.
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Terje Aadne
Generalsekretær

Nesten
i hundre
MG-festivalen i Drammen,
10.-12. februar samlet over
90 ungdommer
med migrantbakgrunn.
Laget og Ung baptist stod
bak MG-festivalen.

God stemning på MG-festivalen som ble lagt til Danvik skole i Drammen 10.-12. februar.
Foto: Espen Thilesen

Av Roger Dahl

Målet var å samle ungdommer fra mange steder og kulturer til en
helt spesiell helg! For å inspirere hverandre til å komme nærmere
hverandre, nærmere foreldrene(?) og Gud.
Årets tema var «nærmere», det handlet om at en står sterkere
sammen på tvers av kulturer, samtidig som en setter pris på hvem
alle er og hvor alle kommer ifra. Og slik ble det også, ungdom

med bakgrunn fra Afrika, Asia og Amerika koste seg sammen.
Det kunne godt vært noen flere fra Europa og med etnisk norsk
bakgrunn også.
Men dem som kom fikk oppleve inspirerende møter og
morsomme aktiviteter med Jesus i sentrum og med et herlig
flerkulturelt fellesskap!

Sammen
for Latvia
Konfirmantene i Skien
baptistmenighet er i vinter
med å støtte et hjelpearbeid i Latvia. I vinterferien
besøkte de 12 ungdommene
Riga for å se selv.
Fra skienbaptist.no
Selma Christin Karlsen skriver på skienbaptist.no om sitasjonen
for dem som konfirmantene møter.
«Barn som spiser en gang om dagen og som tilbringer
mesteparten av dagene på gata. Foreldre som ikke har råd til å
kjøpe sko til dem. Barn som blir ledd av og ertet på skolen, fordi
klærne de har på seg er så slitte, skitne og stygge. Foreldre som
har mistet viljen til å elske og ta vare på barna sine, fordi de er
blitt så avhengige av alkohol – eller de er psykisk syke. Grenseløs
fattigdom. Ingen kjærlighet. Håpløshet.

Tar de trikk nr 7 kan de komme til et sted hvor de er elsket,
akseptert, får mat og rene klær, og der de blir sett og møtt av
noen som ønsker å tilbringe tid sammen med dem.
Vilande baptistkirke ligger i Riga by. Pastorparets datter Tabita
startet i 2012 Street of Hope – en stiftelse som har som mål å
hjelpe barn som er fattige og har det vanskelig – vise kjærlighet
med handling og gi dem håp.»
Du finner mer informasjon på skienbaptist.no og i gruppen
«Sammen For Latvia» på Facebook.
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I flotte kapper og med stort engasjement tok lovsangskoret oss med inn i en annen verden av tilbedelse. Foto: Mette Marie Hebnes

Sammen er vi sterkere. Mette Marie Hebnes og Bente Sandtorp med gode etiopiske venner.

Fargerikt tilskudd
Søndag 12. februar feiret vi at Ethiopian Evangelical Church (EEC)
er blitt tatt opp som medlem i Baptistsamfunnet.
Av Mette Marie Hebnes

Det er en fargerik gjeng som møtes i
Normisjonslokaler i tilknytning til Storsalen
hver søndag. I flotte kapper og med stort
engasjement tok lovsangskoret oss med
inn i en annen verden av tilbedelse. Pastor
Yohannes Teffera delte litt av historien bak
EEC, og også om utfordringer de står som
menighet.
Vi fikk flotte hilsener fra pastorer og ledere
i Baptistsamfunnet, og generalsekretær Terje
Aadne holdt en varm tale om Jesus – den
store forskjellen ut fra Hebreerne 1. Han viste
til en lang historie sammen fra 2006 hvor vi
ble kjent med pastor Gemetchu som nå er
en del av ledelsen i EEC, og uttrykte stor

glede over at EEC er blitt en del av Baptistsamfunnet.

Felleskap gir styrke

Bente Sandtorp, leder i menighetsplantingen
Home, pekte på styrken ved å stå sammen
og oppfordret menigheten til å være aktive i
sin nye familie.
Linda Aadne, pastor i Gardermoen Kristne
Fellesskap, trakk linjene fra den etiopiske
hoffmannen som fikk høre evangeliet og
brakte det videre til sin nasjon – og hvor
mennesker i EEC nå står i samme tjeneste
som en forlengelse av dette kallet.
Temesgen Khassai hilste på vegne av
Høyskolen for Ledelse og Teologi, og sa blant
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annet at hvis de ønsket å møte en etiopier på
en kristen høyskole, var det bare å komme
til HLT!

Stå sammen

Mette Marie Hebnes viste til den store
visjonen i Johannes åpenbaring hvor vi alle
en dag skal stå sammen og prise Gud, og
viste til betydningen både av å tilbe Gud ut
fra egen kultur og språk, og samtidig stå
sammen i et større lag og på den måte
reflektere mer av hvem Gud er.
Etter gudstjenesten ble det servert et herlig
måltid med injerra og alle salgs herligheter
som hører med til Etiopias nasjonalrett!

