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Hjelpetiltak stenger ned i kampen mot koronaviruset, men Frelses-armeen mobiliserer. Det er en selvfølge at vi
skal gjøre det vi kan for å hjelpe, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.
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Fra tirsdag 17. mars har det vært en matvogn på plass i Oslo.
Mange mennesker som fra før har liten kontakt med andre, står
i disse korona-tider i fare for å bli isolert, Frelsesarmeen utvider
derfor sin telefontjeneste i hovedstaden.
Selv om møtevirksomhet er avlyst, er det fullt mulig å delta på
gudstjenester. Stadig flere korps (nærmiljøkirker) gjør gudstjenestene sine digitale og streamer på Facebook. Man kan jo møtes på
nett! «Visste du at FAbU – Frelsesarmeens barn og unge – har discord-server? I disse dager er det gøy og fint å kunne snakkes i den
virtuelle verden», melder FAbU. Du kan bli med på https://discord.
gg/7AUBJgG Det blir miniturneringer, blant annet, og en mulighet
for bare å snakkes, hvis du foretrekker det.
Hold deg oppdatert på frelsesarmeen.no, Frelsesarmeen på
Facebook og på FB-siden for ditt lokale Frelsesarmé-korps (nærmiljøkirke).
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Den siste tiden har Frelsesarmeen gitt ut mat gjennom vinduer og
dører i Oslo. Bildet er fra Fyrlyset, Frelsesarmeens kontaktsenter for
rusavhengige.
– Vi ser at vi må trå til ekstra. Samtidig må vi ivareta alle forhåndsregler med hensyn til smittevern, forteller Smith-Solevåg.
Hovedfokuset for innsatsen er personer med rusproblemer, økonomisk vanskeligstilte, utenlandske tilreisende, men også
familier, enslige forsørgere, minstepensjonister og ensomme
eldre. Frelsesarmeen driver til daglig tjenester i møte med alle disse
gruppene. Mange får det ekstra vanskelig nå som mange frivillige
tjenester og tilbud er stengt.
– Vi har derfor etablert et innsatsteam som koordinerer innsatsen
fra Migrasjonssenteret vårt, Slumstasjonen, ulike tiltak for personer
med rusproblemer, korpsene (nærmiljøkirkene) og Frelsesarmeen
for øvrig, forteller Smith-Solevåg.
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Lysbæreren
Han ser mye mørke i dagens kunst, og tror det har en verdi. – Men
på min vakt vil jeg at lyset skal skinne, sier poeten, låtskriveren og
musikeren Trygve Skaug.
Tekst: Emil Skartveit Foto: Mette Randem

Husk
at du er langt nede nå
og
at jeg har veldig lange armer
Slik begynner den siste diktsamlingen til Trygve
Skaug, «Ikke slipp», som ble utgitt på Cappelen Damm i
begynnelsen av 2020.
Trygve snakker om våre armer. Og om Guds.
Trygve Skaug er mer enn en poet eller singer/songwriter. Mer enn en utrolig hyggelig person. Han er et
fenomen. En som store deler av Norges befolkning
har trykket til sitt hjerte. På en helt spesiell måte når
han fram til alminnelige mennesker. Til dem som ikke
tråler bokhandlerne etter de siste lyrikkutgivelsene,
men som forstår og gjenkjenner det han skriver i eget
liv.
Trygve har truffet noe helt spesielt. Over 100 000
følger ham på Instagram. Den forrige diktsamlingen, «Følg med nå», beregnet på ungdom, solgte over
10 000. På den nettbaserte Poesiringen går det ikke en
uke uten at noen sender inn et dikt av Trygve.
Fra Ørje. Et helt vanlig sted ved grensa til Sverige.
Sentrum er overraskende koselig, men bygda soler
seg nok først og fremst i en mulig glans av å være siste
stopp før Riksgränsen.
Vi møtes her. I et industribygg like utenfor tettstedets sentrum. I en skrivestue med plater, keyboards
og gitarer. En nabo i et kontor lenger borte i gangen
stikker innom med kringle og ber ham spille hardere
og fortere. Trygve gliser. Ser nok ikke på seg sjøl som en
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tungrocker eller heavymetalist. Tonen er god. Trygve
har det godt. I skrivestua si. Og med livet ellers. Hva er
det som gjør at denne mannen treffer sjela og trua til
nordmenn i alle aldre så innmari godt?
Lys i mørke
Vi starter der. Med gjenkjennelsen. For nettopp dette
er styrken og det unike i Trygve Skaugs formidling.
– Jeg får ofte tilbakemeldinger som sier noe slikt
som: «Du skriver om livet mitt. Hvordan kan du vite
hva som er i hodet mitt?» Eller «Nå har jeg hørt sangen din mange ganger hver eneste dag.» Det er sterkt å
lese og gjør meg veldig glad. Jeg kan ikke forstå at det
handler om mine tekster.
Trygves glede handler også om gjenkjennelse.
– Når jeg får slike reaksjoner, forteller det meg at
jeg ikke er alene med følelsene mine. Jeg kjenner et
fellesskap med de som sender meg slike meldinger. Og
jeg responderer. Jeg svarer og takker. Men jeg går ikke
inn i en sjelesørgerposisjon. Da ødelegger jeg tekstopplevelsen for dem. Jeg prøver heller å oppfordre
dem til å prate med andre.
I bunn og grunn er Trygve et lyst menneske. Men
ikke overfladisk. Og han er opptatt av det. Å formidle
det lyse.
– En del samtidskunst, en del av det jeg ser, leser og
hører, er fylt av et bunnløst mørke. Det har helt sikkert
sin verdi. Men da får vi andre som vil skrive lyst, gjøre
det med stor frimodighet.
Trygve opplever et samfunn, en offentlighet, som
hele tiden forteller oss hva vi mangler. Hva vi ikke er.

– På min vakt, de femten minuttene jeg får låne
mikrofonen, ønsker jeg fylle på med lys, sier han oppriktig.
– Det er som å se inn i et svært, svart hull. Mitt ønske
er å putte så masse lys i det som mulig. Mørket vil aldri
bli helt lyst, men jeg skal gjøre mitt for at det ikke blir
større på min vakt. Da får også Emma på 17 og Trond
på 63 det bedre. Dagene deres blir lysere. Jeg har aldri
trodd at det er noe magisk med mine ting. Aldri. Men
jeg må bruke tida mi mens jeg har den.
Trygve skriver med seg sjøl som utgangspunkt.

– Det er som å se
inn i et svært, svart
hull. Mitt ønske er å
putte så masse lys i
det som mulig, sier
Trygve Skaug.

– Jeg har aldri hatt sjøltillit til å skrive for andre. Det
handler ikke om kledelig beskjedenhet. Jeg har ikke
den trua på meg sjøl. Også jeg trenger mye lys. Men når
jeg skriver tekster jeg sjøl trenger, opplever jeg at folk
kjenner seg igjen.
Poeten er også sanger. Står på scenen og synger
til mennesker som har kommet for å høre. Trygve er
opptatt av han ikke vet hva en konsert kan bety for den
som kommer.
– Det er viktig for meg å gi mye av meg sjøl. Hver
gang jeg går på ei scene prøver jeg å spille som om det
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– Jeg har aldri trodd at det er noe magisk med mine ting. Aldri. Men jeg må bruke tida mi mens jeg har den, sier Trygve Skaug.

er siste gang jeg gjør det. For en tid siden spilte jeg i en
begravelse hvor den avdøde en måned tidligere hadde
vært på en av mine konserter. Og det blei den siste. Det
blei en vekker for meg. Du veit aldri hvem som sitter i
salen.
Vi spør hva det koster.
– Jeg betaler nok noe ved å stille mitt liv så åpent.
Være så direkte om mange ting. Men spør meg heller
hva det gir meg. Det hadde kosta mer å leve livet med
en større distanse.
Vi vet ikke hvor vi skal
Men vi går dit
Så fort vi klarer
Om å gå rett forbi
Dylan, selveste Bob Dylan, er helten. Den store inspirator. Trygve har hørt på ham siden 13-årsalderen.
– Skjønner du ham?
– For meg handler det ikke om å skjønne ham, men
å forstå mitt eget liv gjennom å høre tekstene. Hvordan
verden er, hvordan virkeligheten min er. Han setter
orda på det for meg. Da er det irrelevant hva jeg skjønner eller ikke.
Jeg spør om det er en av Dylans tekster som betyr
noe helt spesielt. Trygve svarer «What good am I».
– Den vekker meg hver gang jeg hører den. Det
betyr noe hva du gjør for omverdenen, alle kan gjøre
litt, sier Trygve og siterer to av versene:
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Påskemorgen
Kyrie Ellison
Jeg vet ikke hva jeg
skal tro
Men nå har jeg jo
lært
å ikke gi opp å lete
etter levende ting
i alt det døde
jeg har lært
at det er plass til hele
mørket mitt
i lyset ditt.
Trygve Skaug,
poet, dikt til Frelsesarmeens Instagramkonto.

What good am I if I’m like all the rest
If I just turn away, when I see how you’re dressed
If I shut myself off so I can’t hear you cry
What good am I?
What good am I if I know and don’t do
If I see and don’t say, if I look right through you
If I turn a deaf ear to the thundering sky
What good am I?
Dermed er også broen bygget over til neste tema.
Trygves relasjon til Frelsesarmeen. Den er god. Veldig god. Han forklarer det med julelåta «Ei stjerne
som deg», som han gjorde for Frelsesarmeen i 2017,
en låt han har spilt på konsertene siden.
– Det er blitt ei helårslåt som minner meg på hvor
stolt jeg er som får fronte en organisasjon og et arbeid
som Frelsesarmeens. Låta blei til i møte med en av de
jeg møtte på Jobben.
Jobben er Frelsesarmeens arbeidstilbud til rusavhengige. Trygve elsker Frelsesarmeen for hvordan
de kjemper de svakes sak. Hver eneste dag.
– Det inspirerer meg til å ta den svakes parti, å
kjempe de svakestes kamp. Det gjør Frelsesarmeen
hele veien. De er der for dem. Det gir gjenklang i meg
sjøl og livet mitt en mening å få være med på dette.
Skaug kommer tilbake til Dylan.
– «What good am I», om jeg ikke gjør det samme
sjøl. Gjør det gode jeg kan for mine medmennesker.

– Det inspirerer meg å ta den svakes parti, kjempe de svakestes kamp, sier Trygve Skaug.

Slik som Frelsesarmeen.

Trygve Skaug

Judas på en dårlig dag
Trygve tror. Men ikke på skråsikkerheten. Fortsatt tror
han på det påskens budskap formidler. Jesus er hans
«go to guy» når han møter ting som utfordrer. En gang
fikk han et nytestamente hvor alt Jesus sier er fargelagt
med rødt.
– Det er ord jeg kjenner gjør godt. Men det hender
jeg opplever at mennesker lager setninger med rødt,
fargelegger det som passer dem best på en slik måte at
jeg tenker: «Det var vel ikke det Jesus mente?»
Trygve fortsetter.
– Innimellom kan jeg se den kjærligheten Jesus formidler tydeligere andre steder enn i kirka. Kristne har
ikke monopol på å være gode med hverandre.
På Frelsesarmeens Instagram-konto har Trygve
Skaug de siste to årene skrevet et dikt for hver av
påskedagene. De legges ut i år, også.
– Jeg måtte skrive slik at de var beskrivende for min
tro.
I møte med palmesøndag tenkte Trygve at «jeg får
ikke øye på Gud ved å myse oppover, jeg må se meg
rundt her nede.»
Han skrev:

* Poet, artist,
låtskriver
* Cd-er/Lp-er: Martyren (2014), Seine
natt desember
(2015), Sanger du
skal få når jeg dør
(2017), Sanger du
skal få når du våkner
(2020)
* Bøker: 11 millioner
bugg (2013), En
glemmebok (2014),
50 kubikks hjerte
(2015)
Den siste (2017),
Følg med nå (2019),
Ikke slipp (2020)
* Trygve Skaug har
tidligere skrevet
dikt om påskens
budskap for
Frelsesarmeen.
Diktene finner du
på Frelsesarmeens
Instagram-konto
også denne påsken.

For sånn tror jeg du er Gud
der du kommer
uten spetakkel

sittende lavt
med beina subbende i bakken
på vei inn i livet mitt
for jeg tror det stemmer det
du er nok en jeg ikke får øye på
hvis jeg bare myser
oppover
– Hvem av påskens karakterer kjenner du deg best
igjen i?
– Jeg kjenner meg igjen i alle påskens karakterer.
Alt fra han som hyller Jesus på vei inn til Jerusalem og
legger kappen sin foran ham, til han som skjuler at han
tror på ham.
Eller, sier Trygve Skaug:
– Også Judas på en dårlig dag.
I møte med et slikt utsagn passer det seg å avslutte
med et av diktene fra hans nye diktsamling.
Kjære Gud
I dag er det ekstra fint
Om du finnes
For Trygve. For Judas. For oss alle i hop. ▪
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LEDER

Øyeblikket når livet vinner

D

Hilde Dagfinrud Valen
Sjefredaktør

et er påske! Det er vår! Vinteren viker. Det tiner, det grønnes,
det spirer. Naturen våkner. Det
som tilsynelatende var dødt, bar
allikevel livet i seg. Hele vinteren har vi visst at våren før eller siden vil
komme – og nå er den her! Først langsomt,
med tilbakeslag, kanskje. Så eksploderer den
nærmest, i farger, liv og vekst.
Få har brukt våren som et sterkere symbol på
det kristne håpet enn den verdenskjente forfatteren C.S. Lewis, ateisten som ble kristen
i voksen alder. I den berømte boka han har
skrevet om Narnia – «Løven, heksa og klesskapet» – ønsker han på en annerledes måte,
i fabels form, å forklare Bibelens dype symbolikk, påskehendelsenes logikk og frelseshistoriens betydning for oss mennesker. Filmatiseringen av boka vises for øvrig hyppig
på tv rundt høytidene. Plottet i historien er
velkjent: Fire søsken oppdager ved en tilfeldighet at det ligger en virkelighet de ikke
har visst om bakenfor og innenfor det gamle
klesskapet som alltid har stått der. I landet
Narnia har alt vært kaldt så lenge, fordi den
onde heksa Hvit regjerer. Men en gang var
det sommer. En gang var alt som det skulle
være, slik skaperen skapte Narnia til et godt
og frodig sommerland. Profetien sier det skal
bli slik igjen, men løven Aslan trenger menneskers hjelp for å vinne kampen mot den onde
heksa …
For dem som er kjent med Bibelens sannheter
og tankegods, er de utallige parallellene til
Narnia åpenbare, men C.S. Lewis skrev aller
mest for alle dem som synes det er vanskelig å forstå hvorfor Jesus måtte gjøre det han
gjorde i påsken, og som ennå ikke har oppdaget hvor relevante påskehendelsene er som
grunnfortelling for livet. Løven Aslan er sentral i fortellingen om Narnia, slik Jesus, som
i Bibelen blir kalt «løven av Juda stamme,
Davids rotskudd» (Joh åp 5,5) – er det i evangeliene. I «Løven, heksa og klesskapet» skildres kampen mellom det gode og det onde
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på en medrivende måte, og utfordrer oss til å
velge side, velge det gode – velge å være på lag
med «løven», med Jesus. Fristelse og feilvalg,
grådighet og svik blir gjenkjennelig i historien.
Menneskets manglende evne til å frelse seg
selv blir tydelig, og løven Aslans lidelse og død
er det eneste offeret heksa Hvit vil akseptere
for å sette fangene fri, med den baktanken at
ingen vinner over døden. Aslans kjærlighet
og stedfortredende død for å redde Edmund
og alle de andre som har feilet og sviktet så
uopprettelig, og som dermed har blitt tatt som
gisler og gjort til is i landet der alt er dødt
og kaldt, hjelper oss med å forstå noe av den
dype logikken i Jesu stedfortredende død for å
vinne oss tilbake fra det onde og vonde vi satt
så fast i. I det øyeblikket det ser ut som den
evige vinteren har vunnet, oppfylles profetien:
I det øyeblikket Aslan blir levende igjen, bryter våren igjennom. Både på boksidene og på
filmlerretet brer de sterke vårløsningsbildene
seg ut, overveldende og triumferende: Snøen
som tiner, isen som smelter, livskreftene som
overvinner døden, våren som spiser seg lenger
og lenger inn i det bunnfrosne. Det gode beseirer det onde, og Edmund og alle de andre
som heksa Hvit har forsteinet og gjort til is, blir
levende og seg selv igjen – i sommerlandet.
Som «altertavle» på frontveggen på Frelsesarmeen Kongsvinger henger et stort maleri
som skiller seg fra alle andre påskemotiver
jeg har sett framstilt i kunsten. Kunstneren
Heidi Søbye har malt Jesus i ferd med å bli
levende igjen. Bildet formidler sekundet da
livet vender tilbake i kroppen, dette fortettede, triumferende øyeblikket da Guds kraft
fyller alt, da døden må gi tapt og livet vinner. Maleriet fanger i sterk symbolikk denne
triumferende bevegelsen da Jesus overvinner
døden for oss alle, én gang for alle. Tornekronen er strukket ut, og smerter ikke lenger.
Kroppen er helt fylt av glødende, varme
farger vi knytter til Den hellige ånd som ild
og kraft, alt det lyse, sterke, gode som overvinner mørket og døden og alt som for kort
tid siden så fullstendig umulig og uover-

Ill: Heidi Søbye

«Du verden, så inderlig og desperat vi mennesker anno 2020 trenger den triumfen
som påsken gir oss del i!»

vinnelig ut. Døden var ikke slutten, likevel.
Gud, Skaperen, Livets Herre, viser hvem som
er sterkest. På bildet har korset blitt en vei som
fortsetter for Jesus og for alle som vil, en vei
som sprenger rammen og formatet og fører
videre inn i livet som fortsetter for bestandig.
Livet triumferer over døden.
Vi trenger triumfen! Det er dét vi gjør! Du
verden, så inderlig og desperat vi mennesker
anno 2020 trenger den triumfen som påsken
gir oss del i! Vi har gått på så mange smeller.
Vi er så lei av at det meningsløse som skjer på
grunn av menneskers onde handlinger. Vi er
så provosert av at det onde og vonde så ofte
ser ut til å vinne, så ufattelig mette av urettferdighet, så «fed up» av uopprettelige konsekvenser. Vi har et skikkelig stort behov for at
det onde blir satt på plass en gang for alle,
for å si det sånn. Uten påsken vinner døden
bestandig, men påskens hendelser og dramaturgi fører oss fram til første-påskedags-triumfen: Jesus vant over døden, og det onde tapte
og fikk som fortjent. Det var en som var sterkere. Yessss! Endelig! Det som så ut som siste
episode, var ikke det likevel. Les påskeevangeliet, og bli skikkelig glad! «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal
leve om han enn dør. Og hver den som lever
og tror på meg, skal aldri i evighet dø», sier
Jesus. (Joh 11, 25-26) Det er ikke småtterier!
Hvem av oss er det som ikke trenger denne
sanne, autentiske fortellingen om døden som
taper og livet som vinner? Hvem av oss er det

som ikke har bruk for den glade beskjeden om
at denne seieren over døden gjelder for hver
enkelt av oss også? Påske er sorg som snus til
glede. Påske er tvil som snus til tro. Påske er
en tom grav. Påske er å bli satt fri. Påske er
livskraft og livsglede. Påske er framtid – uansett og samme hva. Påske er gjenopprettelse og
fortsettelse. Påske er triumf, og den triumfen
er din også!
Livskreftene som bor i våren, er ikke til å
stanse. Det vet vi med urokkelig visshet selv
når vinteren er på det kaldeste og når livet
er på det vanskeligste. Livskreftene som bor
i den kristne troen, i troen på Jesus, er heller ikke til å stanse. Også dette holder vi
fast på når vi bare ser inn i mørket og livet
er på det mest utfordrende, som på langfredag, fordi vi vet at Han Som Vant er til å
stole på. Vi aner og erfarer noe av det fascinerende paradokset i Bibelens definisjon av
hva troen er: «Troen gir sikkerhet for det som
håpes, visshet om ting en ikke ser.» (Heb 11,1)
Som Eyvind Skeie sier det i en av salmetekstene sine, formulert som en trassig tro og en
trygg triumf: «Visst skal våren komme, visst
skal jorden bli ny!» Jesus har allerede vunnet.
Våren er her. Og snart er det sommer. Riktig
god påske!
hilde.dagfinrud.valen@frelsesarmeen.no
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Prest til fjells

Hun leder gudstjenester og holder lysmesser for hyttefolket. Men
det er ute i naturen at Eli Vatn opplever å være aller nærmest Gud.
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Tekst: Sidsel Jøranlid Foto: Mette Randem
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– Jeg ser ofte hvordan naturen kan fungere som en slags døråpner inn til undring
og tro og de store spørsmålene her i livet.
Det er en av grunnene til at jeg er så glad
i denne jobben, sier Eli Vatn som er fjellprest på Beitostølen.
Hun møter oss i Lyskapellet, som ligger rundt en kilometer unna sentrum. Det
spesielle bygget er vakkert utformet i tre og
glass, med skråtak som strekker seg nesten
fra bakken og opp mot himmelen. Utenfor
døren går skisporene mot hytteområdene
og videre opp på fjellet. Mange av dem som
kommer til kapellet, kommer gående på
ski, forteller Eli. Selv bruker hun som regel
beina når hun er på jobb, selv om arbeidsplassen hennes ligger midt i et av Norges
mest populære skiområder. Men når
anledningen byr seg, tar hun gjerne en skitur. Det er femten år siden hun ble ansatt
som Norges første fjellprest, en stilling
som nærmest var skreddersydd for henne.
– Jeg er fra bondeslekt i Trøndelag og
er ikke vant til å snakke om kall. Men det
har alltid vært viktig for meg å se de som
ikke har det kristne språket, men som
likevel har ærefrykt for noe hellig, gjerne
i møte med naturen. Da jeg takket ja til
denne stillingen var det nettopp på grunn
av nærheten til naturen, det å kunne være
en prest som forkynner når vi er så nærme
trærne, hører fuglene synge og ser blomstene som gror.

– Påskebudskapet betyr mye
for meg. Først av alt, eller
størst av alt, handler det om
troen på nytt liv, og at
det gode seirer til slutt.
Eli Vatn,
fjellprest

Et åndelig tilbud
Før hun ble fjellprest jobbet Eli som prostiprest i Valdres. Hun kjente godt området
og menneskene som bodde der. Dette var
et sted hun kunne tenke seg å bli.
– Så hørte jeg at det ble snakk om å opp12

– Da jeg startet som fjellprest var jeg veldig på tilbudssiden og ville gjerne tilby samtaler til de som
ønsket. Etter hvert erfarte jeg at de færreste ønsker å prate om vanskelige ting når de er på hytta
eller på ferie, forteller fjellprest Eli Vatn. Men lyskapellet (t.h.) er alltid åpent.

rette en stilling som fjellprest som skulle
samarbeide med hotellene. Tanken var
at gjestene skulle få noe for hele seg, sier
Eli og forteller at de hadde flere møter
med turistnæringen for å avklare behov
og muligheter. De første årene var stillingen lønnet av hotellene. Dette var før
finanskrisen, og hotellene satset bredt mot
næringslivet. Eli hadde også en aktiv rolle i
mye av opplegget.
– Jeg holdt blant annet foredrag om
etikk for deltakerne som var på kurs eller
seminar. I tillegg hadde jeg en slags forestilling knyttet opp mot Lyskapellet. For
noe av det som virket så fint med å være
fjellprest var nettopp det å få drive Lyskapellet.
Tid for stillhet
Lyskapellet ble bygget i 2000 for innsamlede midler og en stor testamentarisk
gave fra Erling Stordahl og kona Anna

som var grunnleggere av Ridderrennet og
Helsesportssenteret. Kapellet skulle være
en del av Helsesportssenteret og fungere
som et stille rom der brukerne kunne
trekke seg tilbake. Dessuten skulle det alltid være åpent.
– I starten var det mye spenning
knyttet til det. Noen var redde for at brukerne på senteret ikke fikk sitte i fred, og at
det skulle bli mye uro der inne. Men det
viste seg å ikke være noe problem, sier Eli.
Tvert imot.
Helt siden starten har Lyskapellet fungert som det det skal være, forklarer hun:
Et stille sted der man kan trekke seg tilbake, be en bønn, eller sitte rolig med
egne tanker. Hver torsdag gjennom hele
året holder også Eli en stille time for både
hyttefolk og de som bor i bygda.
– Jeg har et tilbud som heter «Den gylne
time», som jeg har hatt siden 2005. Mitt
ønske med dette er at de som kommer kan
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som går inn i kirker eller kapeller, tenner
et lys og setter seg ned en liten stund. Kanskje ville det være lettere for mange å ta
kontakt med en prest på fjellet, når de var
langt hjemmefra?
Men sånn ble det ikke.
– De færreste ønsker egentlig å snakke
om problemene sine når de er på ferie. De
ønsker å ha det hyggelig og ukomplisert.
Og det å gå inn i ting, og ta kontakt med
andre for å prate om det som er vanskelig,
er et stort skritt for mange, tror fjellpresten.

– Skal jeg ha noe å gi til folk,
må jeg berøre hjertet deres.
Da er det fint å kunne
bruke naturen.
Eli Vatn,
fjellprest

Det vakre lyskapellet på Beitostølen er mye brukt av bygdefolk og hyttefolk.

finne ro og få hjertet på rett sted.
Som regel kommer det rundt 15 stykker
på messen, både hyttefolk, turister og folk
fra bygda.
– Det er et bra musikkanlegg der inne,
så det spilles alltid god musikk. Vi leser
dikt og synger salmer, og så har jeg en liten
refleksjon på fem-seks minutter. Deretter
er det 20 minutters stillhet. Jeg har kjørt
det samme opplegget helt siden starten for
femten år siden. Det fungerer så fint, og
derfor ser jeg ingen grunn til å endre det,
sier Eli og smiler.
Hun tror at de som kommer synes det er
fint å vite hva de går til, at det er så forutsigbart. Det kan gi en god ro til å bearbeide
14

tanker og følelser som hver enkelt av oss
bærer på.
– Det er ikke rent sjelden jeg ser at folk
blir blanke i øynene mens de sitter der. Og
jeg har sett mennesker jeg vet er i sorg, som
kommer til Lyskapellet og ikke i kirken.
Hun tror det kan skyldes at terskelen er
lavere, at det er lettere å gå inn i Lyskapellet enn i en kirke. Derfor er hun opptatt av
å legge tonen og språket tett på livet. Gjøre
det folkelig.
Fornyer løftene
Idéen med å ha en fjellprest på Beitostølen
var også inspirert av hva vi nordmenn ofte
gjør når vi er i utlandet. Da er det mange

Likevel er Lyskapellet mye brukt av
både bygdefolk og hyttefolk.
– Noen ønsker å døpe barna sine her,
og så er det mange som vil gifte seg eller
fornye løftene sine, forteller Eli.
Flere kontakter henne med ønske om
å ha både andre og tredjegangs vielser i
Lyskapellet. Selv tror hun det skyldes at
rommet blir noe annet enn en vanlig kirke
og derfor ikke er noe de forbinder med
stedet der de gikk oppover i hvit kjole og
avla ekteskapsløfter.
– Det er nok mange som ikke føler at de
har fått det til, og da kan det være godt å
legge vielsen til Lyskapellet.
Bruker naturen
De hvite fjellene ligger som en kulisse
rundt den lille bygda. Over oss er himmelen blå og skyfri.
– Jeg tror det gjør noe med folk å jobbe
på fjellet, sier Eli og lar blikket gli over
landskapet utenfor vinduet.
I dag jobber hun i 25 prosent stilling
som fjellprest. Resten av tiden fungerer
hun som sokneprest i Øystre Slidre, i de
fire kirkene i soknet.

– Når man er ute i naturen, får man ofte
følelsen av å være i noe som ikke er menneskeskapt. Noe som er så mye større enn
oss selv. En klisjé er jo at man går i den
større katedralen når man beveger seg
ute i naturen. Det gir undring og ærefrykt.
Jeg tenker det nærmeste mange kommer
en trosbekjennelse, er å si at fjellet er min
katedral. Da slipper de å svelge mye de ikke
klarer å forstå.
Som fjellprest bruker hun ofte naturen
som metafor og som tegn på Guds skaperverk når hun holder andakt. Det er et universelt språk som de alle fleste forstår, og
med bilder de kan kjenne seg igjen i.
– Skal jeg ha noe å gi til folk, må jeg
berøre hjertet deres. Da er det fint å kunne
bruke naturen, forklarer hun.
Den travle uken
Påskeuken ligger foran oss. For Eli er dette
vanligvis den travleste, men også fineste
uken i året, med mange folk i fjellet og mye
på programmet. I år er mye uvisst på grunn
av korona-situasjonen, men alle andre år
er tradisjonen slik:
– Jeg har en mann som også er prest, og
sammen har vi fem barn og to barnebarn.
I påsken kommer hele familien hjem til
oss, og da blir det mye matlaging, mange
store måltider, noen skiturer og mye hygge
i presteboligen, forteller hun.
Påsken innledes alltid med en fast tradisjon hvor Eli maler egg sammen med
barna på Beitostølen hotell, etterfulgt av
påskequiz. Deretter er det mer tradisjonelt
program for presten.
– Påskebudskapet betyr mye for meg.
Først av alt, eller størst av alt, handler det
om troen på nytt liv, og at det gode seirer
til slutt. Selvsagt handler det om håp i møte
med døden, men i det daglige kjenner jeg
at troen min blir satt på prøve når jeg bekymrer meg for barna mine eller andre jeg
bryr meg om; det er der jeg blir utfordret
på tilliten til at det gode vinner til slutt, at
Guds gode krefter er større enn de vonde
kreftene.
Påskeuken er også den tiden da Lyskapellet pleier å være aller mest besøkt.
I tillegg er det mange hyttefolk som

– Det er en parallell mellom det arbeidet Frelsesarmeen gjør og det jeg driver med. Folk forholder seg ikke
til teologiske teorier. Det er julegryta og alt dere gir gjennom nestekjærlighet som betyr noe, sier Eli Vatn.

kommer til gudstjenester der og i kirkene i
bygda. Men hva påskebudskapet betyr for
de som kommer, tør ikke fjellpresten si så
mye om.
– De fleste kjenner nok til historien om
oppstandelsen og døden på korset. Dette er
også en tro jeg møter som prest, sier hun.
Eli prater ofte med mennesker som sier
«vi møtes igjen», om en som har gått bort.
Dette er noe de sier selv om de ikke er så
tydelige i troen eller kommer ofte til gudstjenester, forklarer hun.
– Det heter at «hvis vi mennesker skal
orke å leve, så må vi late som om døden
ikke finnes.» Jeg tror det er en av grunnene

til at mange ikke orker å gå i kirka – den
og påskens budskap minner om at døden
finnes. Men når så døden rammer en som
en realitet, ser vi at mange opplever det
som godt at kirken finnes med sitt håp,
med sin trygghet.
Da er det fint at Lyskapellet står der og
minner om livets seier over døden, påpeker presten. – Det er alltid åpent, alltid tilgjengelig med håpet når det trengs. Et rom
hvor livstreet lyser for folk som går forbi i
mørket; som tar imot med lys og varme. Jeg
vil gjerne være prest på den måten; en som
er der og tar åpent og varmt imot når folk
kommer. ▪
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Brutal kjærlighet
Han har tvilt og grublet. Han har lett og funnet. Han har spilt og trodd. Han har
grepet det minst ulogiske: Troen på Gud slik han åpenbarer seg i Sønnen, Jesus.
Tekst: Emil Skartveit Foto: Kristianne Marøy

P

å sin høyre skulder har Kristian
Thomassen Nygård (42) tatovert
et stort kors med en rød rose. Over
korset står det «Have faith». Under
står det: «This story isn’ t over».
For han som bærer tatoveringen er mer
glad i påsken enn jula. Mer om det senere.
Kristians liv har vært langt mindre konstant enn tatoveringen på skulderen. Kristian Thomassen Nygård (42) er vokst opp
som offisersbarn i Frelsesarmeen, har flyttet noen ganger og kjenner på rotløsheten
selv om han slapp greit unna. Det ble ikke
for mange oppbrudd. Men det ble Horten,
Asker, Bergen, tilbake til Asker. Så har han
flyttet noen ganger også i egen regi. Tønsberg, Nedre Eiker og endelig Moss i 2003.
Siden har han blitt i byen. Og vært en sentral del av Frelsesarmé-miljøet. Både i byen
og i Frelsesarmeen som en helhet.
– Vissheten om at du alltid skulle
videre, var en del av oppveksten. Det var
liksom ikke nødvendig å slå rot.
Kristian peker på oppbruddet fra
Bergen som spesielt vanskelig.
– Selv om perioden i Bergen var delt, var
det vondt å flytte fra de gode vennene jeg
hadde fått.

– Hva er det fineste du husker fra barndommen?
– På mange måter må det være verdiene
jeg fikk med meg. Og det handler mye om
mamma og pappa. Se den tjenestevilligheten de alltid har hatt.

– Troen hviler på et grunnfjell.
Jeg har ikke problemer
med å tvile.
Kristian Thomassen Nygård,
soldat i Frelsesarmeen

Det minst ulogiske
I sekstenårsalderen kom Kristians brytningstid. Skulle barnetroen bli med over
i det voksne livet, skulle den bli mer enn
minner, måtte den finne en forankring
innenfor voksne rammer.
– Det som var viktig for meg, var at
folka rundt holdt tak i meg når jeg begynte
å stille spørsmål. Jeg var ung og fikk ingen-

ting til å stemme lenger. Jeg leste mye, ville
gjøre meg opp en egen mening. Ville prøve
å finne ut om jeg kunne gå for dette eller
ikke. Det var hodet først.
Kristian fant ikke alle svarene.
– Til slutt måtte jeg bare si til meg selv:
«Nå gir du det en sjanse og ser om det holder.» Og det har det gjort.
Det betyr ikke at spørsmålene blir
færre.
– Troen hviler på et grunnfjell. Jeg har
ikke problemer med å tvile. Gud tåler det.
Kristian ble etter hvert lærer. I seksten
år, fram til høsten 2019, underviste han
på Frelsesarmeens folkehøyskole på Jeløy
i Moss.
– Det var fint, men også veldig utfordrende å jobbe med så mye ungdom fra
forskjellige bakgrunner hvor de fleste ikke
hadde et forhold til tro. Det var en kjempemulighet å ha kontakt med dem over så
lang tid. Følge dem igjennom et år og få lov
til å være en del av livet deres. Møte dem
med trua mi.
– Kan du si noe om hva denne store
gruppen av elever har til felles når det
gjelder tro?
– Nei, det er egentlig umulig. Alle har

– Til slutt måtte jeg bare si til meg selv: «Nå gir du det en sjanse og ser om det holder.» Og det har det gjort, sier Kristian Thomassen Nygård om den
kristne troen.
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hvert sitt utgangspunkt. For noen er det
totalt uinteressant, de går på Jeløy til tross
for at det er en kristen skole. For andre er
nettopp det at skolen er kristen, en trygghet.
Kristian kan heller ikke se at dette har
endret seg de årene han har vært lærer.
– Nei, egentlig ikke. Noen kommer til
tro, mens for mange blir spørsmålene til
en undring. Er det noe mer der ute? Man er
ikke redd gudstjenester, lys tennes og det
skrives bønnelapper.
– Hva er det fineste fra den tiden?
– Det er så mye og på så forskjellige
plan. Å få lov til å slippe inn i livene til folk,
er ingen selvfølge. Du kan ikke kreve det.
Det er en tillatelse du får.
Samtidig gir det et ansvar.
– I disse årene har jeg hele tiden etterprøvd valgene jeg har gjort i møte med
elevene. «Har jeg gjort nok, burde jeg brukt
mer tid?» Jeg kjenner på det i ettertid også.

– Musikken har vært viktig for meg, også når det gjelder troen min, sier Kristian Thomassen Nygård.
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«Vi er de spedalske»
Kristian fant ut at 16 år som lærer på en
folkehøyskole var nok.
– Jeg begynte å kjenne på at jeg trengte
en forandring. Jeløy var en fantastisk
arbeidsplass, men det skjedde noe da jeg
ble 40. Jeg hadde behov for å prøve noe
helt nytt, tenke nye tanker.
Kristian ble byråkrat i Frelsesarmeens
rusomsorg i Oslo. Nå skriver han søknader
og rapporter. Driver med anbudsjobbing,
sosiale medier og høringsuttalelser.
Han flirer.
– Det er en mørk side ved meg som
synes slikt er gøy.
– Hvordan har møtet med rusomsorgen
vært?
– Jeg har møtt så mange flinke folk, så
mange gode mennesker som jeg ikke visste fantes der ute. Klare hoder og varme
hjerter. Jeg blir rett og slett ordentlig
ydmyk. Virkelig. Noe av det fineste jeg
var vært med på, og noe av det fineste jeg
har opplevd, er julekonserten som Stedet
Sagene og Sandvika arrangerer. Så mange
fantastisk dyktige musikere. Det skaper en
avsindig fellesskapsfølelse.
– Hvilke tanker gjør du deg om de som
faller utenfor?

– Vi må finne måter å se
andre mennesker på, prøve å
være en grunn til at andre får
en bedre dag.
Kristian Thomassen Nygård,
soldat i Frelsesarmeen

– Jeg bodde i Tønsberg på nitti-tallet.
En dag snakket jeg med en av dem som
sliter i byen der. Han sa til meg: «Du vet,
vi som er narkomane, vi er de spedalske
som Bibelen snakker om.» Det har fulgt
meg siden. Mennesker med en historie får
en merkelapp som forfølger dem. Mange
glemmer at det er mennesker med masse
ressurser. Det opplever jeg som urettferdig.
Kristian er musiker selv også. Gitarist.
– Musikken har vært viktig for meg også
når det gjelder troen min. Mens jeg bodde
i Tønsberg, hadde jeg en troskrise. Da var
musikken god å ha.
Thor Fjellvang og Mannsambandet var
blant flere som holdt sin hånd over ham.
Nå jobber Kristian med eget materiale.
Drømmen er et album i digital utgave og
som cd. Musikerne er nære venner han har
spilt med over flere år.
– For meg har musikken gitt mulighet
til å arbeide med eget materiale samtidig
som det i perioder også har vært en flukt.
Jeg har kunnet dykke ned i noe som krever
så mye konsentrasjon at jeg slipper å tenke
på noe annet.
Kristian har spilt i ulike fengsler, både
med og uten ord.
– I en avdeling vi spilte, var det ingen
som kunne verken norsk eller engelsk. Vi
hadde ingen mulighet til å kommunisere
med ord. Men da skjedde det noe. Musikken fikk lov til å bære mening inn til de
som var der.
Det ble en helt spesiell opplevelse.
Da gråter Kristian gjerne en tåre eller
to. Som i Halden fengsel for en stund siden.
«Deilig er jorden» avsluttet gudstjenesten og
Kristian hørte hvordan de innsatte sang
med.
– Da ble det en del feilspilling, ja.
Akkordene fløy både hit og dit.
Brutal kjærlighet
Så var det dette med tatoveringen og
påsken, som Kristian er mer glad i enn jula.
– Hvorfor er du det?
– Fordi påsken handler om kjærlighet.
– Det er en brutal måte å vise kjærlighet
på?
– Noe så til de grader. Påskehistorien

er kjempestygg. Da jeg fikk tatovert korset
på skulderen, innså jeg hvor makabert det
symbolet er. Det er et torturredskap og blir
sett på som en av de verste måtene vi tar
livet av hverandre på. Det engelske ordet
excruciation som tar utgangspunkt i ordet
kors, er et av de sterkeste uttrykkene for
smerte som finnes i det engelske språket.
– Hvorfor måtte Jesus dø en slik død?
– Det er et av de store spørsmålene som
jeg fortsatt lurer på. Her er det nok mange
som kan komme med gode teologiske forklaringer, men jeg klarer likevel ikke å
forstå det store bildet. Jeg velger å se på det
som en måte å gjøre opp for alt det gærne
jeg har gjort. Det som skjedde er sant for
meg.
– Men hvilken Gud er det som ofrer sin
egen sønn?
Kristian svarer med å begynne i en
annen ende: – Jeg forholder meg til Jesus
og ser Gud igjennom ham. Da ser jeg
kjærlighetsmotivet mye klarere. Jeg forstår
det fortsatt ikke, men ser at det ligger mye
kjærlighet der.
For Kristian handler også påsken om å
tjene hverandre.
– Det at Jesus gir sitt liv for oss, er det
endelige beviset på at vi er kalt til å tjene
hverandre. Jesus tar tjenesteperspektivet
helt ut. Ingen har større kjærlighet enn den
som gir livet sitt for sine venner. For hans
del var det bokstavelig. Jeg skulle ønske vi
klarte å overføre dette til oss. Jeg har blitt
mer og mer opptatt av hva vi kalles til. Det
handler om å elske og tjene hverandre. Vi
må finne måter å se andre mennesker på,
prøve å være en grunn til at andre får en
bedre dag.
– Er det en hendelse i påsken som på en
spesiell måte møter deg?
– Røveren på korset, når Jesus sier, «at i
dag skal du være med meg til paradis.»
– Hvorfor det?
– Fordi det er meg.
– Tull. Du er ingen røver.
– Jeg har også mye jeg strever med. Ting
jeg ikke får til. Jeg er dømt på samme måte.
Derfor er Jesu ord også til meg. De er mine.
Her finner jeg min tilgivelse. I møte med
det som skjer mellom Jesus og røveren,
settes jeg fri. ▪
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Tilgivelse og ny begynnelse. Et personlig forhold til
Gud her og nå. Seier over døden og et evig liv. Dette
er ditt, på grunn av det Jesus gjorde for deg i påsken.

Påskeevangeliet

S

å førte de Jesus ut for å korsfeste ham. Og de tvang en
mann som gikk forbi, til å bære korset hans, det var
Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Han var
på vei inn fra markene. De førte Jesus ut til et sted som
heter Golgata – det betyr Hodeskallen. De ville gi ham vin med
myrra i, men han tok ikke imot den. Så korsfestet de ham og
delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilke plagg
hver skulle få. Det var ved den tredje time de korsfestet ham.
Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge».
Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en
på venstre side av ham. Og det skriftordet ble oppfylt som sier:
Han ble regnet blant lovbrytere. De som gikk forbi, ristet på
hodet og spottet ham: «Se nå, du som river ned templet og bygger det opp igjen på tre dager! Frels deg selv og stig ned fra korset!» På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde
ham og sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv
kan han ikke frelse! La nå Messias, Israels konge, stige ned fra
korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet sammen
med ham, hånte ham.
Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt
til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med
høy røst: Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?» Det betyr, min Gud, min
Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der,
hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia». Da løp en bort og fylte
en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham
å drikke. Han sa: Vent, la oss se om Elia kommer og tar ham
ned.» men Jesus ropte høyt og utåndet. Og forhenget i tempelet
revnet i to, fra øverst til nederst. Da offiseren som rett foran
ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Gud Sønn!»
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Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og
hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.
Da så de at steinen var rullet fra graven. Og de gikk inn, men fant
ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men
med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene
ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de
to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de
døde? Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til
dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje
dagen skal han stå opp.’» Da husket de hans ord. Og de vendte
tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de
andre. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs
mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til
apostlene. Men de mente det hele var løst snakk, og trodde dem
ikke. Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg
inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem,
fylt av undring over det som hadde hendt.
Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa:
«Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde
de så en ånd. Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av
angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene
og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke
kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» Dermed viste han dem
hendene og føttene sine. Da de i sin glede ennå ikke kunne tro,
men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise
her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste
mens de så på. ▪

Illustrasjoner fra Krigsropets påskenummer 1947

Tekst:
Bibel 2011,
Det norske
bibelselskap
Markus 15,
20b–39. Lukas
24, 1–12 og
36–43.
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Hjemme på
Soldammen

Ikke alle vokser opp i en trygg og stabil familie. I 20 år har
Soldammen tatt imot barn som trenger et annet hjem.

Tekst: Sidsel Jøranlid Foto: Kristianne Marøy

– For noen er det enormt trygt å komme hit. Andre
lengter tilbake dit de kommer fra. Men det tar som
regel ikke lang tid før de som flytter inn kaller dette
for «hjem», sier Lisbeth Sjemmedal, enhetsleder ved
Frelsesarmeens barne- og familievern, Soldammen.
Vi møter henne og avdelingsleder Vidar Dalheim i
et av husene som rommer både kontorer, arbeidsrom
og musikkrom.
– Barna bor i de to husene der borte, forklarer
Lisbeth og peker over tunet.
I løpet av de 20 årene som har gått siden barnevernsinstitusjonen ble etablert, har 66 barn og ungdom hatt dette stedet som hjemmet sitt i en periode.
Som en familie
De rødmalte trehusene på gården i Hølen ligger tett
inntil hverandre, omkranset av granskog og store
jorder, og minner mest av alt om en norsk utgave av
Bakkebygrenda. Her er det både kosete katter, kaniner og hester i stallen. Gårdstunet på Søndre Kardet er
en av de tre avdelingene som ligger under Soldammen,
og har plass til seks barn mellom åtte og femten år.
I Hølen sentrum ligger en annen avdeling med fire
ungdomsplasser, mens den tredje er plassert i Drøbak
og har plass til fire ungdommer mellom tretten og
nitten år.
– Vi prøver å ha en familiestruktur sånn at bar22

Fakta om
Soldammen gård:
Lå først på Kjenn i Vestby
og hadde plass til fire barn
mellom 6 og 12 år.
Flyttet til Søndre Karder i
Hølen i 2008.
Fikk 6 plasser for barn
mellom 8 og 15 år.
I 2015 fikk Soldammen ytterligere 8 plasser for ungdom
mellom 13 og 19 år, med to
nye avdelinger i Hølen og
Drøbak.

Over: Til sammen 66 barn og unge har bodd på Soldammen siden institusjonen startet opp for 20 år siden. Hver sommer inviteres alle til en stor sommerfest.

– Det handler mye om å
kunne stole på. Mange av barna
her har ingen grunn til å
stole på voksne.
Lisbeth Sjemmedal,
enhetsleder ved Frelsesarmeens barneog familievern, Soldammen.

Lisbeth Sjemmedal
og Vidar Dalheim
jobber begge på
Soldammen.
– Det er en jobb som
gir mye, sier de.

na i størst mulig grad skal få følelsen av normalitet.
Barna som er under 12 år bor hovedsakelig i hovedhuset, mens de som er eldre bor i kårboligen, forteller
Lisbeth.
Når seks barn skal bo og fungere sammen, blir det
naturligvis utfordringer.
– Men vi har alltid høy bemanningskapasitet på
ukedagene og i helgen, og alltid tre hvilende nattevakter.
De ansatte praktiserer noe de kaller medleverturnus, forklarer hun. Det betyr at de som skal jobbe
flytter inn på gården i to-tre dager.
– Det gir større stabilitet for barna, og dessuten er
dette en ordning de ansatte trives godt med. I tillegg
praktiserer vi også langvakter på barneavdelingen.
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Monica Hansen er gårdsbestyrer på Soldammen og sørger for god dyrevelferd.

Aktive dager
De første årene ble barna som bodde på Soldammen
undervist i en egen skolestue på gården. I dag blir alle
integrert i de lokale skolene.
– Vi prøver å legge opp til dager som er mest mulig
identiske med det andre barn har, sier Vidar Dalheim.
Det betyr at barna blir hentet på skolen ved 14tiden. Deretter får de mat, før det er leksetid. For de
minste barna er det et høyt fokus på aktiviteter, og
både musikk, svømming og ridning står på programmet gjennom uken.
– Men barna har også mye egentid til frilek, eller om
de vil sitte med en iPad, sånn som andre barn. Det er
nok mer likt et vanlig hjem her enn det man kanskje
tror, med tanke på at dette er en institusjon, sier Vidar.
For barna må lære seg at det ikke alltid skjer noe, og
at det å kjede seg også er en del av livet.
– Vi er opptatt av å forberede barna på det livet som
kommer etter Soldammen. Derfor er vi blant annet
nøye med å ikke legge opp til et pengeforbruk som en
fosterfamilie ikke vil være i stand til å følge opp, forklarer Lisbeth og legger til:
– Men vi har et unikt område her, og er heldige som
kan bruke naturen rundt oss.
Hest som terapi
Barna som kommer til Soldammen har ulik bakgrunn
og ulik bagasje. Noen har vært i flere beredskapshjem
eller fosterhjem, men har ikke klart å slå seg til ro. Da
kan tiden på Soldammen bli en god opplevelse.
– For noen barn kan det være godt å ha et opphold
på institusjon. Her er det flere voksne å spille på,
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samtidig som barna får en pause i relasjoner, forteller
Lisbeth.
Barn som har vokst opp i hjem med rus eller
omsorgssvikt strever ofte med å knytte kontakt med
andre mennesker. Flere av barna som kommer til
Soldammen har ulike traumer på grunn av det de har
opplevd.
– De kan ha utfordringer med samspill og det å
forstå og tolke hverandre, forklarer Vidar.
I tillegg er det mange av barna som strever med å ha
tillit til andre.
– Det handler mye om å kunne stole på. Mange av
barna her har ingen grunn til å stole på voksne, sier
Lisbeth.
Hestene på gården en viktig rolle. De store dyrene
har nemlig vist seg å ha positiv effekt på barn og unge
med ulike traumer og tilknytningsforstyrrelser. Og de
tre hestene på Soldammen har trofast båret på hemmelighetene som har blitt hvisket til dem i mange år.
Den eldste hesten er 23 år og de andre to 21 og 5 år.
Sistnevnte er «mor og datter». Nå ønsker Lisbeth
at enda flere barn og unge i området kan få oppleve
samvær med hestene.
– Vi ønsker oss veldig en ridehall som kan benyttes
av flere som har behov for terapiridning, samtidig som
lokalsamfunnet kunne fått nytte av det. Da kan flere
benytte seg av tilbudet, og barna på Soldammen har en
fin anledning til å bli kjent med andre barn og unge i
området.
Tilbake til Soldammen
For et barn som bor på institusjon er det vanlig å bli
værende i rundt to år, og man forsøker å finne et per-

Bilde t.v.: BMX-sykling er en av aktivitetene barna kan drive med, og banen ligger like utenfor gården. Bilde t.h.: – Det de ansatte på Soldammen gjorde, var
så viktig. De har hjulpet meg med alt jeg står for i dag, sier Daniel.

– Jeg vet ikke hva
jeg hadde vært
hvis jeg ikke hadde hatt Soldammen og de som
jobber her. Det
de ansatte gjorde
var så viktig.
Daniel (21)

Barna på Soldammen
har hestedag en dag i
uken. Det har vist seg
å ha god terapeutisk
effekt for mange.

manent bosted før den tiden har gått. Så flyttes barna
videre i fosterhjem eller tilbakeføres til familiene sine.
Men ikke alle barn har det sånn, og for Daniel ble
løsningen å bli boende på Soldammen til han flyttet for
seg selv som 19-åring. Da hadde han bodd der siden
han 10 år gammel kom til gården for aller første gang.
– Jeg husker ikke så mye fra starten. Men jeg syntes
det var ganske strengt her og mange regler å forholde
seg til. Det gjorde at jeg testet en del grenser, forteller
Daniel (21).
Utenfor vinduene i det røde trehuset er solen i ferd
med å forsvinne bak tretoppene. Dagen blir snart
til kveld. Det er lenge siden Daniel har vært i dette
rommet. For 10 år siden var det dette som var hjemmet hans i noen år før han flyttet videre til ungdomsavdelingen i Drøbak.
– Det er rart å være tilbake. Det føles som det
er veldig lenge siden, sier han og tar av seg den gule
arbeidsjakka og henger den over stolryggen. Han har
en lang arbeidsdag bak seg som anleggsgartner i Asker,
før han satte seg i bilen sammen med miljøterapeut
Ine Hansen for å møte Krigsropet.
Daniel ser seg rundt i det lille rommet med skråtak.
Langs veggene står to trommesett.
– Jeg husker jeg spilte på de trommene. Og så spilte
jeg en del gitar og skrev noen tekster, sier han og peker
på instrumentet som står i den ene kroken.
Aktive dager
Da Daniel kom til Soldammen første gang, hadde han
bodd flere ulike steder, både i fosterhjem og i beredskapshjem. Det var fint å flytte inn på en institusjon der
det var andre barn, og med flere gode voksenpersoner
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Daniel (21) bodde på Frelsesarmeens barnevernsinstitusjon, Soldammen, i 10 år. Det er akkurat halvparten av den tiden institusjonen har eksistert.
– Det var her jeg ville være, sier han. Miljøterapeut Ine Hansen (t.v.) og enhetsleder Lisbeth Sjemmedal (t.h.) har vært gode støttespillere.

som alltid hadde tid, forteller han.
– Jeg merket fort at det å bo her var noe jeg opplevde
som både tryggere og nærere.
Dagene på Soldammen hadde faste rytmer og mye
program. Barna ble integrert på den lokale skolen og
hadde vanlige skoledager. Når de kom hjem, fikk de
mat og gjorde lekser, før det var aktiviteter. Selv drev
Daniel med mye forskjellig. Han beskriver seg selv som
en veldig aktiv gutt.
– Det gikk mye i BMX-sykling og bowling. Men
det var slalåm som ble min greie og noe jeg drev med
nesten hver dag, sier han og legger til at de ofte dro til
Kongsberg for å stå på ski.
Timene i bakken ga både mestringsfølelse og glede,
selv om han aldri var med i organisert idrett eller
konkurrerte.
Rotløs og urolig
Til tross for både struktur og mye aktivitet ble det likevel en del tull. Daniel forteller at han var mye sint, uten
at han forstod hvorfor.
– I løpet av årene jeg bodde her prøvde jeg ofte å slå
meg ut. Det ble endel bøll fordi jeg kjedet meg. Men jeg
visste ikke hvor jeg ville, forteller han.
Og den dagen han skulle videre i en fosterfamilie,
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viste det seg at det heller ikke var det riktige for ham.
Han hadde bodd så mange ulike steder at han ikke
lenger holdt telling. Alle oppbruddene hadde gjort at
han hadde vanskeligheter med å slå seg til ro. Samtidig
orket han ikke tanken på å flytte mer.
– Plutselig forstod jeg hvor fint det var å bo på
Soldammen. Hvor godt det egentlig fungerte for meg å
bo nettopp her. Det var her jeg ville være.
Etter det falt han mere til ro. Soldammen ble hans
normal, og det han kalte «hjem». Men helt problemfritt
var det fortsatt ikke.
– Jeg trivdes ikke på skolen og hadde veldig få
venner.
Hver morgen dro han på skolen, men daglig endte
det med at han skulket de fleste timene. I tillegg endte
han ofte i krangler, både på skolen og hjemme. Først da
han begynte på videregående, løsnet det. Han følte seg
mere voksen, og for første gang fikk han gode venner
som det var fint å være sammen med.

Det er både hester, kaniner og katter på gården. Men de skulle gjerne hatt flere dyr.

Livet ble fint
De første ti årene av livet hans var preget av mye uro.
Foreldrene klarte ikke å gi ham den omsorgen han
trengte, og Daniel ble stadig omplassert til nye familier
før han kom til Soldammen.

– Vi prøver å
legge opp til
dager som er
mest mulig
identiske
med det
andre barn
har.
Vidar Dalheim,
avdelingsleder
Soldammen

– Jeg vet at det ikke er min feil det som skjedde, at
det ikke var min skyld at jeg kom hit. Derfor velger jeg
å ikke tenke så mye på det som har vært.
I dag har han nesten daglig kontakt med faren, og
det er også et nært og godt forhold mellom Daniel og
de fire halvsøsknene. Moren hans døde for kort tid
siden.
– Jeg vet ikke hva jeg hadde vært hvis jeg ikke hadde
hatt Soldammen og de som jobber her. Det de ansatte
gjorde var så viktig. De var alltid rundt meg og de har
hjulpet meg med alt jeg står for i dag, sier Daniel.
Han synes livet er blitt fint. I dag er han i full jobb i et
firma som driver med vei og anlegg. Med gode kolleger
og et bra arbeidsmiljø.
– Nå er det ikke lenger noe problem å knytte kontakter eller få venner, sier han og må smile litt ved
tanken på hvordan det en gang var.
Etter å ha leid en egen leilighet en periode, har han
akkurat valgt å flytte sammen med kjæresten. Det er
godt å stå på egne bein. Fint å ha noe å gå til. Og noen å
komme hjem til. ▪
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Da Jesus ankom
Jerusalem på
palmesøndag, kom
han trolig i følge med
en større gruppe
av både kvinner og
menn. «Entry of
Christ into Jerusalem», Charles Le
Brun (1619-1690).

– En av
kvinnenes
viktige roller
i påsken er
at de sikrer
kontinuiteten gjennom
historien,
som vitner til
det som skjer
påskedagene.

Kvinnene
som fulgte Jesus
«Kvinnene ved graven». Ofte blir de nevnt litt i forbifarten, før historien vender tilbake til mennene rundt Jesus. Fortjener de egentlig en større plass i fortellingen?
Tekst: Stine Frimann Illustrasjoner: Bridgeman images
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– Jesus var en omreisende forkynner. Når vi leser evangeliene, er det ingen tvil om at det er de tolv disiplene
som hele tiden fremheves som den primære flokken
rundt ham. Men vi får også noen viktige hint i tekstene om at det var en større gruppe som reiste rundt,
forteller Anna Rebecca Solevåg. Hun er professor i Det
nye testamentet ved VID vitenskapelige høgskole, og
soldat i Frelsesarmeen i Stavanger.
Kvinner fra middelklassen
Gjennom mye av evangeliene kan det se ut som Jesus
reiste rundt bare med et følge på 12 menn. Det er først
og fremst når vi kommer til påskefortellingen at vi får

Anna Rebecca
Solevåg, professor i
Det nye testamente,
soldat i Frelsesarmeen Stavanger

høre om at det var kvinner i følget. De er der ved korset, i en stor gruppe, men fortsatt i bakgrunnen. Før de
på påskemorgen trer inn i en helt sentral rolle, som de
første som får vite at Jesus har stått opp fra de døde,
og som kan fortelle den utrolige nyheten både til
disiplene og andre. Men egentlig var de der også lenge
før den dramatiske påskeuka.
– Lukas er den eneste som nevner disse kvinnene
før påskefortellingen, sier Solevåg, og siterer Lukas 8,
1–3: I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og forkynte
i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet
om Guds rike. De tolv var med ham, og noen kvinner
som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer.
Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde
ånder hadde fart ut av, Johanna, som var gift med
Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange
andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.
Den siste setningen i dette bibelverset sier mye om
kvinnenes rolle. For Jesus og følget hans trengte penger
for å kunne reise rundt som de gjorde, de måtte ha mat
og steder å bo. Jesus rekrutterte disiplene sine blant
fiskere ved Galileasjøen (Genesaretsjøen), og det er
ikke nevnt et eneste sted at noen av dem hadde penger
å bidra med. Det hadde derimot trolig kvinnene.
– Det betyr ikke at de var fra overklassen. Sannsynligvis var de ikke det, for eliten på den tiden var de
romerske koloniherrene. Men det fantes en slags middelklasse av folk som hadde litt bedre økonomi. Kvinner kunne arve og forvalte penger selv. Særlig dersom
de var enker, da var det ingen ektefelle som bestemte,
og de hadde en ganske fri posisjon. Noen kvinner drev
også egne virksomheter. Vi vet at en av kvinnene som
fulgte Jesus var gift med en forvalter hos Herodes, som
viser at hun tilhørte en litt annen samfunnsklasse enn
fiskerne fra Galileasjøen, forklarer Solevåg.
Trolig var det en del av disse middelklassekvinnene
som sluttet seg til Jesus. Kanskje hadde de blitt helbredet av ham, de hadde blitt fascinert av budskapet hans
og funnet ut at dette ville de være med på. Og de fant
sin egen måte å støtte Jesus og følget hans på, med det
de eide.
En ærbar rolle
Det var ikke uvanlig at både kvinner og menn som
hadde råd til det, hjalp andre økonomisk. I Romerriket
i antikken fantes det ikke noe system for statlig hjelp
til fattige. Derimot tok ofte folk med god råd på seg å
hjelpe andre som var dårligere stilt, det ga heder og
ære: – De som hadde mindre å rutte med kunne dermed
knytte seg til noen med bedre råd og få hjelp, det kalles
et patron-klient forhold. Kvinnene i Jesu følge kan ha
påtatt seg en lignende patron-funksjon, det var en
ærbar rolle som kvinner kunne inneha. Også Paulus
forteller om flere kvinner som påtok seg en patronrolle, forteller professoren.
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som gir oss troverdig, historisk informasjon om Maria
Magdalena. Dessverre sier de ikke så mye. I Lukasevangeliet står det at Jesus drev sju onde ånder ut av henne,
at hun deretter sluttet seg til følget hans. Alle fire evangelister plasserer henne ved den tomme grav. Så vi kan
være temmelig sikre på at hun var det mest sentrale
oppstandelsesvitnet, forteller Solevåg.
Det har blitt spekulert mye i at Maria Magdalena
ikke var en ærbar kvinne, men det er ingenting i evangeliene som underbygger den teorien.
– Hun har rett og slett blitt utsatt for en liten
Maria-forvirring. Det er kanskje ikke så rart, ifølge
historikere het rundt en tredel av alle kvinner i dette
området Maria på Jesu tid, forklarer Solevåg.
Forvirringen har oppstått fordi flere av evangelistene har tatt med en fortelling om en kvinne som
vasker Jesu føtter. Mens Lukas sier at det var en kvinne
som hadde levd et syndefullt liv (Luk 7,36-50), og ikke
nevner noe navn, står det i Johannesevangeliet at kvinnen het Maria og var søster til Marta og Lasarus (Joh
12,1-7). Hos Lukas kommer fortellingen om henne like
før notisen om at Maria Magdalena var blant kvinnene
som fulgte Jesus rundt. Dermed har hun blitt koblet
sammen med den andre Maria.
– Det er en uheldig sammenblanding, for den gjør
Maria Magdalena til noe annet enn hun var. Det har
blitt skapt et inntrykk av at hun var en prostituert, en
synder som Jesus omvender og inkluderer i følget sitt.
Mens hun antagelig egentlig var en apostel på lik linje
med mennene.

Det at kvinner på egen hånd kunne bryte opp og
følge en omreisende forkynner, var heller ikke så
oppsiktsvekkende som man kanskje skulle tro, ifølge
Solevåg.
– Kvinner på Jesu tid hadde større frihet enn man
ofte tenker. Jeg forsker for tiden på migrasjon i Bibelen. I Det nye testamentet er det en god del kvinner
som reiser. Føbe reiste for eksempel fra Korint til
Roma for å levere Paulus’ brev til romerne, og Lydia,
som det står om i Apostlenes gjerninger 16, drev handelsvirksomhet. Hun solgte purpurfarget tøy, som var
et luksusprodukt, og var nok svært velstående. Kvinner hadde ganske stor frihet til å reise hvis de hadde
de rette økonomiske betingelsene og ikke hadde små
barn. De kunne selvsagt være sårbare, men så lenge
de reiste sammen med Jesus og følget hans, hadde de
jo en slags anstand og trygghet i det. Det var nok ikke
kjempevanlig at kvinner reiste rundt, men det var heller ikke uhørt.
Da Jesus ankom Jerusalem på palmesøndag, kom
han altså trolig i følge med en større gruppe av både
kvinner og menn. Markus forteller at det sto en gruppe
kvinner ved korset, de som hadde fulgt Jesus og tjent
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ham mens han var i Galilea. På påskemorgen får vi vite
navnet på flere av kvinnene som dro til graven og fant
dem tom, men evangelistene trekker fram ulike navn.
Blant dem er Salome, Johanna og Maria, Jakobs mor. Vi
vet ikke stort om dem. Men Solevåg synes det er interessant at bare en av kvinnene som fulgte Jesus nevnes i
forbindelse med en ektemann.
– Det var ellers vanlig å navngi kvinner ved å knytte dem til ektefellen, for man hadde ikke etternavn på
den måten vi har i dag. Det er spesielt at disse kvinnene
ikke forbindes med en mann. De hadde nok enten arvet
eller drevet sin egen business, og dermed var de på en
måte familiens overhode selv om de var kvinner.
Apostlenes apostel
Evangelistene er imidlertid enige om at det var ganske
mange kvinner til stede disse påskedagene, flere enn
de som navngis. En av kvinnenes viktige roller i påsken
er at de sikrer kontinuiteten gjennom historien, som
vitner til det som skjer påskedagene.
– De er der når Jesus blir korsfestet, de ser ham dø
og følger etter og ser at han blir lagt i graven. Og det er
kvinnene som oppdager at graven er tom, og får den

– Det er kvinnene
som oppdager at
graven er tom,
og får den utrolige beskjeden
fra engelen om
at Jesus har stått
opp igjen.
Anna Rebecca
Solevåg, professor i Det
nye testamente, soldat i
Frelsesarmeen Stavanger

utrolige beskjeden fra engelen om at Jesus har stått
opp igjen.
Alle evangelistene er dessuten enige når det gjelder
ett navn: Maria Magdalena. Vi kan dermed være rimelig sikre på at hun var der på påskemorgen. Ifølge
Johannes gikk hun til graven alene, mens de tre andre
forteller at hun kom dit sammen med andre kvinner.
Både Markus og Johannes skriver dessuten at hun ikke
bare var med til graven, hun var den Jesus aller først
valgte å vise seg for.
– Opp gjennom kirkehistorien er det flere som
omtaler henne som apostlenes apostel. Hun var den
som forkynte budskapet om oppstandelsen til disiplene, som så ble sendt ut for å forkynne det videre. Det
er ingen dårlig oppgave å få! Særlig i Matteusevangeliet
er dette tydelig.
Det finnes en del tradisjoner og legender om
Maria Magdalena fra de første århundrene, hun ble
blant annet en svært viktig skikkelse for gnostikerne.
Maria Magdalenas evangelium er en av de gnostiske
skriftene, trolig ble det skrevet en gang på 100-tallet.
Men vi har lite sikker kunnskap om henne.
– Det er bare evangeliene i Det nye testamentet

Til venstre: Markus
forteller at det sto
en gruppe kvinner
ved korset, de som
hadde fulgt Jesus og
tjent ham mens han
var i Galilea.
(Andrew and Francis.
Cosimo Rosselli
(1439-1507).
Over: På påskemorgen får vi vite
navnet på flere av
kvinnene som dro til
graven og fant den
tom.
(Ill.Giovanni B. Gaulli)
(1639-1709).

Viktige snapshots
Lukas gir oss også et viktig hint om at kvinnene trolig
var med også da Jesus senere viste seg for disiplene og
deretter ble tatt opp i himmelen. Han forteller at de to
Emmaus-vandrerne, som vi ikke vet navn eller kjønn
på, vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de de elleve
og vennene deres samlet. Mens Emmaus-vandrerne
fortalte hva de hadde opplevd, sto Jesus der midt iblant
dem.
– Jeg tror nok vi kan se for oss at det var både kvinner og menn til stede den dagen, at kvinnene var blant
vennene Lukas forteller om, sier Solevåg.
Hva er så grunnen til at kvinnene ofte ikke løftes
frem når vi formidler evangeliene? Solevåg tror det
handler mye om at vi blir påvirket av kildene. Når
kildene i liten grad setter fokus på kvinner, gjør ikke
vi det heller.
– Men vi kan ikke bare skylde på kildene hvis vi
gjentar samme feil. I Frelsesarmeen har vi løftet fram
kvinner og hatt kvinnelige ledere siden starten i 1865.
Da tenker jeg vi også bør bli enda flinkere til å fremheve
Bibelens kvinner som jo er grunnlaget for at vi kan
gjøre det. Maria Magdalena eller Føbe, for eksempel.
Og Maria, Jesu mor. Vi vet at hun var aktiv i menigheten i Jerusalem etter oppstandelsen, og jeg tror hun var
en viktig kirkeleder i den første tiden (Apg 1,14). Det
er mange spennende og viktige kvinner i Bibelen, selv
om vi ofte bare får høre om dem i korte «snapshots»,
understreker Anna Rebecca Solevåg. ▪
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Sitronterte
Foto: Mette Randem

Tertebunn
300 g hvetemel
200 g romtemperert smør
100 g melis
1 egg
Sitronfyll
6 egg
200 g sukker
2 dl kremfløte
2 økologiske sitroner (skallet fint revet og
saften presset)
Smuldre sammen smør og hvetemel.
Ha i melis og egg og jobb sammen deigen.
La deigen hvile i kjøleskap i 30 min.
Smør en form (24 cm) med smør. Kjevle deigen så tynn og jevn som mulig og fyll formen.
Prikk deigen med en gaffel.
Legg et bakepapir over og fyll med tørkede
erter. Dette for å holde formen. Stek bunnen
på 175 grader i ca 15 minutter.
Fjern bakepapiret med de tørkede ertene og
avkjøl i ca 10 min.
Vask sitonene i lunkent vann. Riv skallet
med et zestjern. Del sironene i to og press ut
saften.
Bland sammen egg, fløte, sitronskall, saft og
sukker og rør godt.
Hell blandingen i terteformen og stek i ca 30
minutter på 175 grader.
Fyllet skal være litt skjelvent.
Avkjøl kaken før servering. Pynt kaken med
stekte sitronskiver, sitronskall eller melis
hvis ønskelig.
Kaken holder seg godt i flere dager i kjøleskap.
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Helbredet og gjort hel
Denne påsken kan du få erfare å bli gjort hel i Kristus.

M
Tekst: General Brian Peddle

«Sannelig, våre sykdommer tok han på
seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han
var blitt rammet, slått av Gud og plaget.
Men han ble såret for våre overtredelser
og knust for våre misgjerninger. Straffen
lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans
sår har vi fått legedom. Vi fór alle vill som
sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men
skylden som vi alle hadde, lot Herren
ramme ham.» (Jes 53,4-6)
Påskebudskapet er den dypeste, sanneste og mest livsendrende og livgivende
fortellingen vi noen gang kommer til å få
høre, som vi også selv kan få respondere
på og bli en del av. Påskefortellingen er
klimakset i Guds frelsesplan for menneskeheten, hvor han forsoner og gjenoppretter
alt det som dypest sett hadde gått i stykker.
Vi erfarer hvordan den betingelsesløse,
stedfortredende kjærligheten utløser forsoning, tilgivelse og nåde fra Gud. Med
forundring og grenseløs glede får vi feire
vår nyvunnede frihet i en ny og dynamisk
relasjon med Den Allmektige.

Krigsropets påskeforside 1965.
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Stedfortredende kjærlighet
I versene fra Jesaja ser vi hva Gud har gjort
for oss gjennom Jesus, og hvilket fantastisk
positivt utfall det hadde for oss mennesker
at han gikk veien til korset. Selv om det
innebar at han måtte gjennomgå lidelse,
hån og smerte, også det totale fraværet
av sin himmelske far som han hadde delt
et dypt fellesskap med bestandig. Jesus
tok på seg alt det negative, destruktive og
smertefulle vi mennesker strever med.
Dette uttrykket for genuin, uforbeholden
og stedfortredende kjærlighet har ingen
parallell i menneskehetens historie. Ordet
blir kropp (Joh 1,14), og vi ser tydelig Jesu

menneskelighet, han som både var sann
Gud og sant menneske. Jesus forstår vår
skrøpelighet, svakhet og tilkortkommenhet på en personlig måte, men han gjør
mer enn å identifisere seg med oss: Han
bærer våre svakheter, skrøpeligheter og
sorger slik at vi ikke lenger behøver å
bære dem. Vi kjenner en veldig lettelse
over å være frigjort av han som bærer våre
byrder. «Vær ikke bekymret for noe! Men
la alt som ligger dere på hjertet, komme
fram for Gud i bønn og påkallelse med
takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker
i Kristus Jesus», leser vi I Filipperbrevet
4,6-7. Og i 1. Peters brev 5,7 finner vi oppfordringen: «Kast alle bekymringer på
ham, for han har omsorg for dere!»
En ny tilstand
For bedre å forstå hva som er vårt i Jesus
– prøv å se for deg det som skjer med
Jesus på Golgata, hvordan han blir spikret
til korset, straffet, såret, knust. Hvorfor
ville Jesus akseptere alt dette? Og hvordan
kunne Gud tillate at hans eneste sønn
skulle gå igjennom dette? Versene fra
Jesaja tydeliggjør hva vi mottar gjennom
dette offeret: Fred og helbredelse, for oss
personlig. Jesus tar straffen, og gir oss fred.
Vi erfarer å bli hele, fordi Jesus ble såret i
stedet for oss. Det er mer enn vi klarer å
forstå, men den ubegripelige, rystende,
smertefulle hendelsen på korset gir oss en
evig fred. Det er dette ufortjente som kalles
nåde.
Offerritualene som praktiseres i Det
gamle testamentet, ble gjennom historien
gjort for å sone for menneskenes synder
og ufullkommenhet. Men på korset betal-

er Jesus, «Guds lam», det ultimate offeret
for oss alle, én gang for alle. Det leder oss
inn i en ny tilstand av nåde og frihet. Vi har
fred med Gud, og denne freden kan erfares
gjennom troen på Jesus: «Da vi altså er blitt
rettferdige ved tro, har vi fred med Gud
ved vår Herre Jesus Kristus.» (Rom 5,1) Så
enkelt kan det sies.
Den dype freden
Påskefortellingen slutter ikke på Golgata.
Første påskedag handler om oppstandelse
og nytt liv. I 2. Korinterbrev 5,17 blir vi
minnet om at «den som er i Kristus, er en
ny skapning. Det gamle er borte, se, det
nye er blitt til!» Den gamle realiteten, der
vi satt fast i syndene våre, og hvor døden
var den siste, uovervinnelige fienden, er
borte. Påskemorgen gjenoppstår vi til et
nytt liv i Kristus. Dette nye livet er det evige
livet som innbefatter seier over synden og
døden, og som også rommer vår helbredelse og helliggjørelse, Det er et liv med en
dyp fred, slik Jesaja 26,3 setter ord på det:
«Du gir varig fred til dem som har et stødig
sinn, for de stoler på deg.» Denne påsken
kan du få erfare å bli gjort hel i Kristus.
Det var derfor Jesus kom til jorda, og Guds
største ønske er at du skal få oppleve at det
han gjorde, også er ditt. ▪

General Brian Peddle,
Frelsesarmeens verdensleder
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Den menneskelige Gud
Påsken handler ikke om en fryktløs superhelt som gikk i døden for
menneskenes skyld. Jesus ble såret over vennenes svik, kjente dødsangst og
tryglet Gud om å få unnslippe henrettelse.
Tekst: Randi Bjelland Foto: Kristianne Marøy
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M

ens julen trekker mange
til kirkene, og det pyntes med engler og julekrybber i de tusen hjem,
er det religiøse innholdet i påsken kanskje
vanskeligere å forholde seg til. De fleste
kjenner fortellingen om at Jesus døde på et
kors og stod opp igjen etter tre dager. Men
hvordan kan vi vite at det er sant? Og hvorfor skal det angå oss i dag?
Teolog, frelsessoldat og seksjonssjef ved Forsvarets høgskole, Per Arne
Krumsvik, mener påsken er den sentrale
fortellingen i kristendommen.
– Det er påskefortellingen som definerer hva kristendommen er. Det var påsken
man markerte og feiret i den tidlige kristne kirke. Julen kom inn etter hvert, på
400-500-tallet, sier han.
I påsken feirer man at Jesus døde og
stod opp. Krumsvik mener at det ikke er
miraklet ved oppstandelsen som er det
sentrale.
– Det største ved påsken er at den opphøyde Gud stiger ned til menneskene, viser dem veien til frelse og gir sitt eget liv for
at menneskene skal bli frelst.
– Hva var det som måtte gjenopprettes
i forholdet mellom Gud og mennesker?
– Det kan være vanskelig å forstå, særlig
i vår tid, men det handler om synd. Mennesket er syndig, og trenger renselse, og den
blir utløst ved at Jesus dør i påsken, sier
Krumsvik.

Nytt liv
Hvis man ikke helt forstår dette med synd,
ser Krumsvik at det kan være vanskelig å
gripe det store ved påskefortellingen. Om
ikke alle tenker på seg selv som syndige,
er det kanskje lettere å kjenne seg igjen
i det å streve med livet og lengte etter å
legge børene fra seg. «Kom til meg, alle
som strever og har tungt å bære, og jeg vil
gi dere hvile», lover Jesus.
– Når man skal forklare hvorfor Jesus
måtte dø, så er det kanskje enklest å

snakke om nytt liv. Man har en parallell
fra naturen. Det er et frø som må i jorden
og dø for at det skal spire og bli nytt liv. På
en måte er Jesus dette frøet som gir nytt
liv til mennesker. For menneskets forhold
til Gud var brutt. Veien til Gud hadde blitt
stengt. Ved å dø åpner Jesus opp den veien
igjen, gjennom det vi kaller nåde. Man er
et syndig menneske, men ved Guds nåde
kan man bli fri og frelst.

– Særlig ved fotvaskingen
får man et glimt av hvem
Gud er; en tjenende Gud
som vasker føttene til
disiplene sine.
Per Arne Krumsvik,
teolog, frelsessoldat og seksjonssjef
ved Forsvarets høgskole

Uken man kan speile livet sitt i
Glede og sorg. Kjærlighet og svik. Liv og
død. Det er mange hendelser og følelser i
påsken mennesker kan kjenne seg igjen i.
– På mange måter griper påskefortellingen om mye av menneskets eksistens,
og den spiller på hele følelsesregistret, påpeker Krumsvik.
Påsken begynner med vandringen opp
til Jerusalem, der Jesus rir inn i byen på
et esel og får en kongelig mottakelse av

en jublende folkemengde som vifter med
palmegrener.
– Det er mye glede og høy grad av forventning. Jødene så på Jesus som den kongen som skulle befri dem fra romerne. Så
kulminerer vandringen sjokkerende nok
med Jesus sitt raseri over at pengevekslere
har inntatt Templet. Folk blir jaget ut, og
det er behov for å få orden og komme bort
fra en religion som har mistet fokus på de
viktige tingene, sier han.
Svik er også et sentralt tema i påskefortellingen. Alle Jesu disipler svikter
Jesus når han trenger dem som mest. Judas forråder ham, Peter nekter for at han
kjenner Jesus, og alle disiplene sovner når
Jesus ber dem om å våke og be sammen
med ham.
Beskriver følelser
– Svik og skuffelse er blant de mange perspektivene i et mennesket liv som favnes
av påskefortellingen. Den handler også
om mot. Jesus ber om å slippe å gjennomføre oppdraget sitt: «Min Far! Er det mulig,
så la dette begeret gå meg forbi». Han tar
likevel oppdraget sitt alvorlig og gjennomfører det. Så omhandler fortellingen
dødsangst og død. Korsfestelse var vel
den mest fornedrende døden man kunne
tenkte seg. Det var mennesker som hadde
gjort grove forbrytelser som ble korsfestet
på denne måten.
Krumsvik påpeker at det kommer fram
mange menneskelige følelser hos Jesus i
påskedagene, blant annet forteller han disiplene at «min sjel er tynget til døden av sorg.»
– Det er ingen seierrik Gud som kaster
seg ut i dette med fynd og klem, nei.
– Hvorfor tror du alle disse følelsene er
beskrevet så tydelig?
– Til dels handler det om identifisering
med oss mennesker, og til dels om at dette
ikke var lett. Det var virkelig et offer for
Jesus å dø på korset. Han ønsket jo å si fra
seg hele oppdraget i Getsemane-hagen.
Men så er han lydig likevel.

Liv, død, forgjengelighet... – På mange måter griper påskefortellingen om mye av menneskets eksistens, og den spiller på hele følelsesregisteret, sier Per
Arne Krumsvik.
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Kraftfull fortelling
Påsken slutter som den begynte, med glede.
– Oppstandelsen er på en måte en fødsel. Og så er den et mysterium.
Krumsvik mener det er spesielt vanskelig for oss, som har et verdensbilde preget
av forskning og gjenprøvbare hypoteser, å
helt gripe hva denne historien dreier seg
om: At Jesu død gir muligheten til evig liv.
– Det påskefortellingen fordrer, er at
mennesket våger å tro på det som ikke
er helt håndfast, på beretninger som er
skrevet for 2000 år siden og som tidvis
er tolket i hjel. Men hvis du våger å gripe
dypet av påskefortellingen og gjøre den til
en del av ditt eget liv, vil det være med på å
endre deg som menneske. Det vil gi deg et
nytt syn på tilværelsen og en dypere mening med livet.
– På hvilken måte har du erfart at
påskeevangeliet er mer enn en gammel
fortelling?
– Det har med trosvisshet å gjøre. Først
og fremst er jeg oppvokst i dette. Det har
vært en del av livet mitt hele veien. Men
så merker jeg at hver gang jeg leser tekstene, hver gang jeg ser kunst som tar for
seg denne tematikken, som palmegrenene
på palmesøndag, Jesus på korset eller den
tomme graven, så forsterkes troen. Troen
har gått fra å være en barnetro til å bli en
grunnstein i den måten jeg lever livet mitt
liv på. Så er det også mye i det kristne
budskapet som føles som livssannheter.
Nestekjærlighetsbudet, omsorgen for dem
som har det verre enn meg, og det diakonale perspektivet.
Den største kriminalfortellingen
Mange pakker med seg en krimbok eller
to når de skal på fjellet i påsken. Krumsvik
mener at også påskebudskapet er pakket
inn i en fascinerende kriminalfortelling.
– Historien gir rom for å stille mange
spørsmål om hva som egentlig skjedde, for
eksempel om hva som er Judas sin motivasjon for å svikte Jesus. Er han styrt av noe
guddommelig som vil drive fortellingen
videre slik at Jesus dør? Er han en skuffet
opprører som ønsker å få til revolusjon?
Eller er han bare opptatt av pengene?

– Dramaet rundt Jesu korsfestelse skjedde da jødene feiret påske, til minne om
utvandringen fra Egypt. Hvorfor skjedde
korsfestelsen og oppstandelsen i påsken?
– Slik jeg leser det, var det ganske
bevisst at Jesus reiste opp til Jerusalem
mens det ble feiret påske. Han vet hvilken
vei han skal, og han vet at dette blir hans
endelikt. Kanskje er det slik at han ønsket å
reformere jødedommen og gi et nytt innhold til påsken. Kanskje var det kommersielt? Det var mye folk i Jerusalem på den
tiden, og hvis det var et tidspunkt for å
etablere en ny religion eller å få budskapet
sitt ut, så var det da.

føttene til disiplene sine. Det sier noe om
forholdet mellom Gud og mennesker og
noe om å være kristen. Det skal være et
tjenende fellesskap, sier Krumsvik.
– Da Jesus døde, revnet forhenget i
templet. Hva betyr det?
– I jødisk tradisjon tenkte man seg at
Gud var bak forhenget. Det var dit ypperstepresten kunne gå en gang i året ved
påsketider. Da Jesus døde, revnet forhenget ovenfra og ned. Jeg har alltid tolket
det symbolistisk; her åpnes veien inn til
Guds rike, og den blir åpnet for alle, ikke
bare for presteskapet, men for alle mennesker.

– Oppstandelsen er på
en måte en fødsel. Og så er
den et mysterium.

Å våge å kjenne på det vonde
Det Krumsvik synes har vært mest utfordrende i en del kristne sammenhenger, er
det ensidige fokuset på oppstandelsen. For
ham virker det som mange synes det er så
grusomt med korsfestelse og død at man
hele tiden peker fram mot oppstandelsen.
– Jeg sier ingenting om oppstandelsen
hvis jeg har andakt på en langfredag. Da
dveler jeg litt ved det vonde og vanskelige
og trekker noen paralleller mellom det
vonde som Jesus opplevde og det vonde vi
opplever i våre liv. Vi kan se på Jesu eksempel. Han ble sviket, forrådt og mishandlet.
Han var redd og trist, men han ga aldri ga
opp troen og beholdt hele tiden fokus på
oppdraget sitt.
Krumsvik er bevisst på å ikke havne i
den andre grøfta, der man går detaljert inn
i Jesu prøvelser.
– Jeg har hørt slike andakter også, der
man beskriver hvor lange spikerne var og
hvor mye blod som rant. Jeg gjør ikke det.
Men det er noe med det eksistensielle og
emosjonelle følelsesregistret som finnes
i disse fortellingene som det er viktig å
bruke tid på. Vi må snakke om de vonde
tingene også, og ikke bare de gode og fantastiske, slik det ofte blir når man nesten
bare fokuserer på oppstandelsen. Alt
henger sammen. Og oppsummerer vi
påsken, så er det der Gud kommer menneskene i møte. Veien inn til ham er nå åpen
– for alle som vil gå på den. ▪

Per Arne Krumsvik,
teolog, frelsessoldat og seksjonssjef
ved Forsvarets høgskole

Tjenende Gud, tjenende fellesskap
Et bilde mange forbinder med påsken er
«Nattverden» av Leonardo Da Vinci fra
1495. Motivet skal forestille Jesu siste mål
tid med disiplene.
– Hvorfor var dette måltidet så viktig
for Jesus?
– Fellesskapet med disiplene, og det å
spise sammen og være sammen, er viktig
for Jesus i den fasen av livet han var i da,
og det hadde vært det i hele hans virke. Det
er ved måltidet folk er litt «nedpå» og er
seg selv. Da kan man komme nærmere innpå folk. De blir ærligere, og mer direkte. Og
det er under måltidet at Jesus velger å formidle sine tanker om hvem Gud er. Dessuten tror jeg det er viktig for ham å få en
god avslutning, før han går ut i Getsemane
og blir pågrepet.
Det Krumsvik synes er sterkest i
forbindelse med Jesu siste måltid, er at han
vasker disiplenes føtter.
– Jesus er både Gud og menneske, men
særlig ved fotvaskingen får man et glimt av
hvem Gud er; en tjenende Gud som vasker

Liv, oppstandelse, håp ... – Hvis du våger å gripe dypet av påskefortellingen og gjøre den til en del av ditt eget liv, vil det gi deg et nytt syn på tilværelsen
og en dypere mening med livet, sier Per Arne Krumsvik.
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VANNRETT
1. Domgiver
7. Antall landeplager i Egypt
9. Frata
13. Legitimasjon
14. Ramset
15. Protein
16. Rettersted
18. Hvilested
19. Den rolige gnisten
20. Tykke
22. Tidskriftet «Syn og xxxx»
23. Nybegynneren
27. Vertshus
29. De tilreisende
30. Klok
32. Skrånende lende
33. Korrekt
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34. Tidsriktige løkplanter
37. Tidsfristen
38. Salg på svensk
39. Gjespet
43. Konge av Judea
45. Løvtre
47. Vende
48. Beseira
50. Tidl. tysk sikkerhetspoliti
52. Gud på fransk
53. Frukt
56. Tren!
57. Godlukt
59. Etterordet
60. Smerte
61. Kjente
62. Norsk sjakkspiller
63. Kvinnenavn

Løsningsordet finner du i neste nummer av Krigsropet.

LODDRETT
1. Fottøy
2. Forbilder
3. Sjøveksten
4. Kinesisk krigsgud
5. Vekst
6. Seigest
8. Keiserlig
9. Farget trevirke
10. Helle
11. Nederlandsk kunstner 		
(fornavn)
12. Friluftsområde
17. Kjennemerke
20. Travel far
21. Fanges
24. Fikle
25. Drikker

26. Feller
28. Polens lengste elv
30. Jaktulykke
31. Fritidsutstyr
34. Tog
35. Alene
36. Ego
40. Vraket
41. Overlate
42. Overnattingsstedet
43. Hold båten i ro!
44. Plundre
46. Kurbadet
49. Fortellende dikt
51. Høste
54. Fisk
55. Prest
58. Union
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Rød
PMS: 201 C

SYSTEMINNREDNING
Gulv – Himling – Vegg
Elementvegg
Foldevegg
Akustisk regulering
Teleskoptribuner
Solskjerming

ark
ama

arkitekter
arkitekter

Utstyr og innredning der du jobber

Entreprenørfirma med lange tradisjoner
innen anleggsarbeid.

Din total leverandør av
elektrotjenester

Vil du vite mer om oss?
- www.fgs-rorheim.no
- ring oss på 93 25 19 04
- følg oss på Facebook

www.hako-elektro.no

www.ghv.no · 38 01 55 90

HAVDRØN AS

TLF 22 09 07 00

Hvilke muligheter har du?
Ta kontakt og spør ansvarlige for våre avdelinger:
– Personskade, erstatnings- og forsikringsrett, ansvarsforhold
– Fast eiendom, bygg/entreprise, kontraktsrett
– «Grønn jus», odel, ekspropriasjon, landbruk, miljørett
For mer info, les mer på www.nidarosda.no og Facebook

Advokatfirmaet Nidaros DA
Kjøpmannsgata 19
7013 Trondheim
T: 73 87 99 99
E-post: post@nidarosda.no
www.nidarosda.no

TELLEMAR
TE

A Marlink Group Company

– en bedre fremtid
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En varm takk til annonsørene våre! Overskuddet fra salget av Krigsropet hjelper Frelsesarmeen å hjelpe i 80 lokalsamfunn over hele landet.

Annonseinfo:
——————
Annonsenr: 115775
Kundeid:15178
Kunde:Aas Mek Verks
Kjøper:Halvor
Første_innrykk:10.03.
Siste_innrykk:10.03.1
Antall_innrykk:1
Side:, 0
Selger:PAW
Faxnr:

A. S. MONTASJE AS

Catena

7 AS
DRIFT & VEDLIKEHOLD
AV BYGG OG EIENDOM

Tlf: 480 93 675

KINO Stavanger og Sandnes

CFLOW.COM
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En varm takk til annonsørene våre! Overskuddet fra salget av Krigsropet hjelper Frelsesarmeen å hjelpe i 80 lokalsamfunn over hele landet.

Takker for støtten fra
Bergens Indremisjons
aldershjem.

www.alvsbyhus.no

ANGELL OLSEN EFTF.
INNEHAVER
HENNY NILSEN

Offshore boring
Cruise Fornybar energi
Fred. Olsen & Co.

Ønsker du å annonsere
i Krigsropet?
Ta kontakt med oss:
annonsesalg@frelsesarmeen.no
eller tlf. 51 89 63 81
Spalteplass for
anonyme givere.
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En varm takk til annonsørene våre! Overskuddet fra salget av Krigsropet hjelper Frelsesarmeen å hjelpe i 80 lokalsamfunn over hele landet.

AKTUELT

Landsbyen og lidelseshistorien
Hvert tiende år trekker pasjonsspillet om Jesu lidelseshistorie
mer enn 500 000 reisende fra hele verden til den lille alpelandsbyen Oberammergau i Sør-Tyskland.

Følg Frelsesarmeens
påskegudstjenester
på nett!
Se Frelsesarmeen.no.

133. Årgang,
ISSN 0450-9366
Kommandør T.I. Øgrims plass 4
Postboks 6866 St. Olavs plass
0130 Oslo
Telefon 22 99 85 00
Bankgiro/gavekonto 3000 15 07350
E-post: krigsropet@frelsesarmeen.no
frelsesarmeen.no/krigsropet

Tekst: Britt Knutsdatter Arnhøy Foto: ©Passionsspiele Oberammergau 2020/Franziska Zankl

Redaksjonen tar ikke ansvar for stoff som
sendes uoppfordret.
Abonnement
År kr 890, halvår kr 690,
kvartal kr 590, År utland kr 1100
Abonnementbestilling:
krigsropet@frelsesarmeen.no
Eller tlf: 22 99 03 17

Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse, en del av den universelle kristne
kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet. Oppdraget er
å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.
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et er gått ti år siden forrige gang, og i år settes
pasjonsspillet i den sørtyske alpelandsbyen
Oberammergau opp for 42. gang – om
korona-utfordringen tillater det. Spillet
skildrer Jesu lidelse, død og oppstandelse, og er svært
ettertraktet. Den idylliske, lille landsbyen med i overkant 5000 innbyggere forventer mer enn 500 000 tilreisende fra alle verdenshjørner i perioden fra 16. mai
til 4. oktober når spillet pågår.
Halvparten av innbyggerne, alt fra spedbarn til de
eldste i landsbyen, er med og dramatiserer lidelseshistorien. Reglementet er tydelig: Alle som deltar i
oppsetningen, som går for å være den største amatøroppsetningen i verden, må være født i landsbyen eller
ha bodd der i minimum 20 år.
Løfte til Gud
Oberammergauerne tar spillet svært seriøst, og
oppsetningen er høyt verdsatt. Så er også bakgrunnen
for spillet spesielt. Pasjonsspillet i Oberammergau er
en dramatisk historie som ble tradisjon.
I 1633 herjet byllepest i området, hvor befolkningen
allerede var hardt prøvet gjennom 30-årskrigen. Flere
steder var folketallet halvert grunnet uår, hungersnød
og epidemier. Innbyggerne i Oberammergau forsøkte
å stenge av landsbyen, men smitten kom likevel, og
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landsbyboerne ble grepet av panikk. De tryglet og ba
Gud om å stoppe pesten. De lovet Gud at hvis ingen flere
døde, skulle de hvert tiende år framføre et takkespill
om Jesu lidelseshistorie. Innbyggerne ble bønnhørt,
skriver arrangørene «Passionsspiele Oberammergau»
på sine hjemmesider. Ingen flere døde av pesten, heller
ikke de som bar tydelig tegn på å være smittet.
Under åpen himmel
Året etter, i 1634, framførte innbyggerne spillet
for første gang. Det gjorde de på kirkegården, over
gravene til ofrene for pesten. Siden har de fortsatt med
det hvert tiende år, kun med få unntak i tilfeller det har
vært umulig å gjennomføre.
Spillet foregår under åpen himmel, og publikum,
4500 per forestilling, sitter under tak i et stort amfi.
Det hele varer åtte timer – inkludert tre timers middagspause. Handlingen begynner med inntoget i
Jerusalem på palmesøndag og tar publikum gjennom
lidelseshistorien via skjærtorsdagsmåltidet, korsfestelsen langfredag til oppstandelsen 1. påskedag.
Og for alle som ikke har billett til årets oppsetning:
Neste mulighet blir i 2030.
Kilder: Passionsspiele Oberammergau,
Plussreiser, escape.no

Sjefredaktør
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Helt siden 1800-tallets England har «Suppe, såpe og frelse» vært et viktig prinsipp og uttrykk
for våre verdier. Tanken om at vi har både fysiske, psykiske og sosiale og åndelige behov, er
like aktuell i dag. Dette gir oss en helhetlig innfallsvinkel i møte med det enkelte menneske.

Redaksjonssjef
Britt Knutsdatter Arnhøy

Å tilby suppe er å møte de grunnleggende behovene til dem rundt oss. Såpe handler om
verdighet og selvrespekt. Frelse uttrykker Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet
gjennom Jesus Kristus.
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Pasjonsspillet i Oberammergau iscenesetter hele lidelselseshistorien til Jesus.
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RETURADRESSE: Krigsropet, Postboks 6866, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bli abonnent!
Krigsropet er Frelsesarmeens ukemagasin. Her møter du alle slags mennesker. Forfattere, frelsessoldater, artister.
Bostedsløse, politikere, samfunnsengasjerte. Kunstnere, idrettsutøvere, hverdagsslitere. Tvilende, troende, reflekterende.
På et årsabonnement sparer du kr 590,- i forhold til løssalgsprisen og får 41 spennende nummer!
Krigsropet selges også i alle Fretex-butikkene, og av hyggelige selgere i nærmiljøet ditt.
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