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Forsidebildet:
Geir Hjelleset under en
skoleutdeling i Stavanger.
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Velkommen til Bergen
under årets Landsmøtet,
24.-26. juni.

Hold deg oppdatert om skoleutdelings-saken.

Side 15-18

Side 24-25

Oppdatert informasjon fra
Generalsekretær i Kristne
Friskolers Forbund, Jan
Erik Sundby.

Side 35-37

Inntrykk fra Nashville - Auxiliary's vinter konferanse.
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- til din orientering…

Helje Kringlebotn Sødal
skriver om "Kristendom og
skolen, før og nå".

"Litt av hvert" nyttig informasjon til både medlemmer og
Gideonvenner.
WWW.GIDEON.NO
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Generalsekretær Steinar Hopland

Kjære medlem - Gideons kvinner og menn
Takk for at du har fornyet ditt medlemskap.
Vi skulle gjerne vært flere i vår flokk. Landsstyret vil allerede på sitt neste møte i mars
ha en idédugnad på verving av erstattere
til de mange i våre rekker som er blitt syke
og for slitne til å være aktive. En foryngelse
kort og godt. Det trengs både mannskap til å
gå ut, og vi trenger flere som henvender seg
til Gud om det vi skal løfte: Utbredelsen av
Guds hellige budskap.
«Be som om alt avhenger av Gud! Arbeide
som om alt avhenger av din innsats»,
sa den åndelige leder Augustin, en mann
som også var meget praktisk anlagt og
hardtarbeidende.
Vi trenger støtte, styrke og stødighet i
troen i en tid hvor myndighetene legger ut
sperringer for vår og andre kristne organisasjoners fremmarsj. Vårt anliggende er
nå først og fremst skoleutdeling. Vi fikk
nylig, etter purring, et svar på vårt brev med
de godt begrunnede juridiske innsigelser.
Kunnskapsdepartementet ser fortsatt ut til å
være likegyldig til kunnskap direkte fra den
livgivende kilden, Bibelen. Den kilden som
ble avgjørende for utforming av nasjonens
verdigrunnlag lenge før vi hadde et statlig
byråkrati. Landsstyret har vedtatt å benytte seg av Sivilombudet og påklage den nye
tolkningen av Opplæringsloven. Alle svar
fra sentrale myndigheter er hittil negative
for vår sak.
4
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Vi gir ikke opp skolene, verken grunnskolene eller de videregående: Vi stiller oss opp
foran høyskoler og universiteter. Vi står et
stykke fra skolen når elevene kommer forbi.
TGI støtter oss i det. I disse situasjonene gis
det også av og til mulighet for en god dialog
med ungdommen.
På de andre sektorer er også parolen: Gå ut!
Ta kontakter, både de tidligere og helt nye –
vær vennlig pågående, og sterk i troen. De
mange hundre vitnesbyrd fra sykehus, fra
fengsler, fra hoteller, og fra én til én utdeling
gir oss svaret på hvorfor vi gjør dette.
Fra gammeltestamentlig tid vet vi at det vi
driver med i bunn og grunn er en kamp. Vi
står i det – og vi får krefter til det. Vi nærmer oss Påskehøytiden nå, styrke derfra får
vi også når vi synger:
Frykt ikke mere! Evig er Han med
Troens øye ser det: Han gir liv og fred
Kristi navn er ære, seier er Hans vei,
Evig skal Han regjere, aldri frykter jeg.
I dette nummer får vi også et godt innblikk
i de kristne friskolenes situasjon. Likeledes
kommer de kristne legene med en hilsen
til oss hvor de inviterer til mer samarbeid.
Du vil få noen historiske fakta om skolens
forhold til kristendommen og et innlegg om
damenes aktivitet.
Landsmøtet gis stor plass denne gangen. Vi
håper å se deg i Bergen disse sommerdagene!

N r. 1 - 2 0 2 2

Foto: Lars Korvald, Visit Bergen.

I år blir det "vanlig" Landsmøte!

Vil du komme?
Tema:

Rotfestet og oppbygget i Ham KOL 2,7

Den 24. juni til 26. juni har vi landsmøtet. Men, vanlig? Vi vil hevde at
det kommer til å bli et uvanlig godt
møte - både sted, lokaliteter og programmet tilsier det.
Og du er hjertelig velkommen til Bergen.
Programkomitéen og Landsstyret håper
oppslutningen blir god. Som gideonitt
mener vi at dette er viktig for deg – og det er
ikke mindre viktig for vårt forbund at vi blir
mange. I våre overordnede retningslinjer
som gjelder alle de 200 land og alle de 248
000 menn og kvinner som er med i organisasjonen understrekes viktigheten av at vi
står skulder til skulder, at vi jobber sammen.
Vi skal hjelpe hverandre til å lykkes frem
mot de mål som er satt. Den største inspirasjon til dette finnes på vår årlige kongress,
Landsmøtet. Det skal gi styrke i arbeidet, vi
skal bli enda sterkere rotfestet i troen og vi
skal på nytt bli oppbygget i Ham!
I forskjellige fora disse dagene gis du flere

muligheter for å utveksle informasjon om
tjenesten vi står i. Du får impulser som er
anvendelige til oppgaver du har tatt på deg,
nyheter og orientering om hvordan våre
ledere tenker – deres planer for Gideons
fremtid, og synspunkter på hvordan vi bør
gripe an tiden etter at pandemien har lagt
seg.

Tilbake til programmet:
Dr. philos og professor Egil Morland som

har virket ved NLA Høgskolen i mange år
skal vi få anledning til å høre ved minst to
anledninger, både fredag ettermiddag og
lørdag, på formiddagen. Før sin akademiske
WWW.GIDEON.NO
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karriere var han prest i Den norske kirke og
til og med leder i Presteforeningen. Her kan
vi vente oss fine fremleggelser av Guds Ord
og kanskje konkrete råd til hvordan vi skal
takle det å drive misjonering i spesielle tider
som nå. Hva sier Bibelen egentlig?
En gjennomgang av årsrapporten ved
formannen er alltid interessant; hva var
høydepunktene, hva kan vi lære av det som
skjedde, hvordan blir utfordringene i neste
arbeidsår? Tradisjonelt har skoleutdeling
vært et av våre viktigste gjøremål. Hundrevis av elever husker da de fikk sin egen Bibel,
det hadde betydning – nå er dette blitt et
debatt-tema. Vi har fått mostand fra Regjeringen! Hva gjør vi?

Besøk fra toppledelsen
Gideons damer, Auxiliary som det heter
ute, vil ha flere separate møter hvor også en
ledende tillitsvalgt internasjonalt skal være
med, Jana Sheer. På herre-siden og i fellesmøte på lørdag vil selveste presidenten, leder
av det internasjonale styret Alan Huth delta.
Det er første gang i Norge at en sittende
toppleder i denne stillingen besøker oss.

klarer å binde sammen sitt sangprogram
med eget vitnesbyrd og gi aktuelle kommentarer til vår situasjon nå i 2022.
Selvsagt er det gitt plass til de gamle og
kjente programposter som vitnesbyrd
fra mottaker av Nytestamente, trosløftet,
"bær-hverandres-byrder" og et glimt fra den
eksterne misjonsmark ved en gideonitt fra
Haugaland avdeling, som har mer enn 40
års erfaring fra misjonsmarken i Argentina,
Berner Solås.
Selvfølgelig er Årsmøtet sentralt hvor formannen leder oss gjennom de poster som
finnes der. Alle medlemmer kan komme til
ordet og vi beslutter de store linjer for kommende år. Vil du selv ta opp noen saker der,
og komme med forslag om styremedlemmer,
må du sende det inn til kontoret i løpet av
mars måned!
Det blir ellers korte temaforedrag, det blir
et musikalsk innslag av Børt Erik og Siv
Ullvang og du får, som alltid, et hyggelig
samvær med kjente og ukjente medlemmer
og ektefeller. Gideonvenner som reiser til
Landsmøtet sammen med et medlem er også
velkommen. Venner deltar ikke på selve
Årsmøtet på lørdag kl. 14.00.

Scandic City i Bergen sentrum som er
stedet for denne begivenheten er landskjent
for sin gode frokost. Visste du at all annen
servering også er førsteklasses? Du kan,
om det passer i dine sommerplaner, utvide
oppholdet i forkant eller etter møtet. Bergen
midtsommers er ikke det verste man kan ta
seg til…
Det er sendt ut brev til 60 menigheter med
spørsmål om vi kan få komme dit søndag
den 26. juni. Flere har allerede svart positivt.

Mikael Jãrlestrand er en lovsanger av
verdensformat, han er engasjerende, synger
på en måte som gjør at han huskes, og han
6
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Ikke vær i tvil:
Du er ønsket til Landsmøtet i slutten
av juni – ta en rask beslutning,
hiv deg på årets store Gideon-begivenhet!
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PRISER
ROM INKLUSIV HELPENSJON:
Dobbeltrom, 2 pers. pr. døgn
Enkeltrom pr. døgn

Kr. 2510,Kr. 1560,-

DAGPAKKE/MIDDAG:

Dagpakke inneholder bruk av lokaliteter,
kaffepauser og lunsj
Kr. 520,Middag for ikke-boende
Kr. 475,-

BARN UNDER 16 ÅR

i følge med foreldre, subsidieres av Gideon.
1/2 pris om de kommer sammen med andre.
Barna skal følge oppsatt program for dem.

PÅMELDING

Påmelding innen 2. mai til Gideonkontoret:
The Gideons International in Norway
Malmskriverveien 4
1337 Sandvika
E-post: post@gideon.no
Telefon: 67139520

Kolosserne 2,7

ROTFESTET
+ OPPBYGD
Ønsker du å delta på den internasjonale
Convention 12.-17. juli i Texas?
Ta kontakt med kontoret på:
post@gideon.no eller 67 13 95 20.

Utflukt til Fløien før Landsmøtet
Det er verdt å vurdere en ankomst til Bergen
litt tidlig på torsdag, den 23.6. Da får dere
med den flotte turen vår lokalkomité har
lagt opp til på Fløien med den nye Fløibanen, bespisning på den kjente Fløirestauranten og et foredrag av forfatteren Gunnar
Staalesen. Hans fortellerglede, hans historiekunnskaper og hans person som «byviter»

er det verdt å få med seg. En tur dette som
egner seg for alle årganger!
Pris for denne turen er kr. 700,- pr. person.
Påmelding innen 2. mai til:
Stein Arne Haugland
Tlf: 905 59 264
E-post: stein.arne.haugland@gmail.com
Foto: Endre Knudsen, Visit Bergen.

WWW.GIDEON.NO
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PROGRAM
Landsmøtet 24.-26. juni 2022 i Bergen
Vår store årlige samling inneholder mange programposter, her i bladet har vi forkortet det hele, imellom de nevnte innslag vil det være sanger, kortere innspill osv.
For de som velger å komme allerede torsdag er det tilbud om en flott utflukt:
Torsdag, den 23. juni kl. 16:00:
Utflukt til Fløifjellet med den nye Fløibanen, en behagelig tur der oppe, middag på
Fløirestauranten med et kåseri av byhistoriker og forfatter Gunnar Staalesen.
Fredag, den 24. juni
Kl. 12.00 Lunch i restauranten på Scandic City Hotel
Kl. 13.00 Åpningen av landsmøtet, hilsener og presentasjoner.
Kl. 14.00 Årsrapportene fra kvinnenes og mennenes arbeid.
Kl. 14.30 Første temasamling, om skoleutdelingen vår
Kl. 15.15 Vi deler oss i NGD sesjon og Gideon sesjon
Kl. 16.15 Fellessesjon bl.a. med første bibeltime av Egil Morland
Kl. 18.30 Middag
Kl. 20.00 Et møte med prester og menighetsledere, dessuten innlegg fra våre amerikanske gjester fra TGI, Allan Huth og Jana Sheer og vår nestformann
Arnor G. Evensen. Det blir sang og musikkinnslag gjennom hele kvelden.
Kl. 22.15 "Bær hverandres byrder".
Lørdag, den 25. juni
07.15
Bønnemøter
07.30 – 09.00
Frokost
09.00
Formiddags-sesjonen; den andre bibeltimen med Egil Morland, et innlegg
om misjon fra Berner Solås og mer sang av Mikael Järlestrand.
Kl. 10.40 Kvinner og menn har separate møter. NGD vil på nytt møte Jana Sheer og
ha fokus på vitnetjeneste. Gideons menn får høre mer fra den internasjonale presidenten, drøfte avdelingsmøtene og de inntektskilder vi har.
Kl. 12.15 Lunch
Kl. 14.00 Årsmøter med valg av nye styremedlemmer.
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.30 Festmøtet hvor bl.a. de nye styrer skal innsettes, vår internasjonale toppleder Allan Huth gir oss en utfordring, mer sang og musikk, denne gang
også av ekteparet Ullvang fra Haugesund, vår internasjonale representant
Robin Wold har et innlegg m.m.
Kl. 21.30 En samling hvor lokalkomitéen i Bergen inviterer til kaffe/te og en
«Hvit dame», før det hele avsluttes med en konsert med den internasjonalt kjente sanger og evangelist, Mikael Järlestrand
Søndag 26. juni
Kl. 11.00 Gideonpresentasjoner i kirker og forsamlinger - deretter hjemreise.
8
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Åpen bibel
TILSYNSMANN
Vidar Grindheim

Gullmedalje

”

Eg er litt redd
av og til for å
gjera det på
feil måte, verta
upopulær eller
såra nokon,
tapa ansikt,
verta utanfor.
Eg har nok med
meg sjølv …
kjenner du deg
att her?

«Den glade bodskap», eit gratistilbod ? Gleda, ein lettvindt medalje?
Me har ein lang tradisjon i vårt
land for kristen tru og livnad, gamle gode kristenverdiar. Vi opplever
no at dette er under sterkt press.
Det er mange som ikkje ynskjer
å tru på anna enn seg sjølv. Menneske har trong for å tru på noko,
dyrka fram sine målbare verdiar og
dela desse med andre, i dette livet.
«Det er ingen fred for den ugudelege», seier Herren. Har vi litt å
dela her? Den som vil ytra dette,
vil lett møta motstand; til tross for
all ytringsfridom. Guds ord er rett
fram. Likevel vert det en kamp.
Men me er kalla som vitne, ikkje
til innhausting. Tenk litt over det.
Vi må be om den rette tid. Skulle vi
trø feil, har vi vår Far sjølv å gå til,
med det også. For ein rikdom!
«For så elska Gud verda, at Han gav
Sonen sin, den einborne, så kvar
den som trur på Han, ikkje skal
gå fortapt, men ha evig liv». Dette
er den glade bodskapen…ikkje gå
fortapt, men løfte om evig liv, Den
verkeleg store gullmedaljen, frå døden, til livet. Jeg har en venn som
har gitt sitt liv. Ufortent. Vanlege
medaljar har si bakside; der ligg det
skjulte, våre nederlag. Denne medaljen har ein kross på baksida. Det
gjer den annleis. Mitt liv er mi tid..,
læra oss å elska andre slik han el-

ska oss, og å sjå andre, slik Herren
ser det. Vi har eit liv å dela, mange
er dei som ventar på Han, gjennom
oss. Ventar på ordet som kan venda
eit liv. Vegen går gjennom oss, når
me tør å snu medaljen, slik at krossen vert synleg.
Å gje eit testamente, å gje eit ord
i rette tid, gje ei hjelpande hand,
minna litt om vegen, finna samfunn med nye, å samlast i Hans
namn, som søsken…for ein rikdom! Han er der, saman med oss,
kvar ei stund. Ber vi, så får vi, leitar
vi, så finn vi, rette ord i rette tid.
Herren byr oss å dela, gå ut - dette
er ikkje eit tilbod mellom mange, men ei oppfordring. Herren
fullfører sin plan, til si tid. Til glede
og ære for Han, og for oss. Han vil
signa og vare oss, la sitt andlet lysa
over oss og vera oss nådig, Herren
vil løfta sitt åsyn på oss og gjeva oss
sin fred.
Utan tru og utan von; det er vårt
eige val. Medaljen, det er Hans
merke, på den som trur. Halleluja!
«Vær ikkje redde, for Eg er med
deg»……lat oss be om at vi får
mange høve til å dela vår tru, etter
Hans vilje. Herren er god, Hans
miskunn varer frå slekt til slekt, ja
til evig tid.
Takk for at du står med. Be om
Herrens velsigning, kvar dag!
WWW.GIDEON.NO
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Foto: Pia Sønsterød

Spørsmål til spørretimen
Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til
kunnskaps- og integreringsministeren
Dokument nr. 15:2941 (2020-2021)
Innlevert: 04.09.2021
Sendt: 06.09.2021
Besvart: 13.09.2021 av kunnskaps- og
integreringsminister Guri Melby

Spørsmål
Sylvi Listhaug (FrP): Vil statsråden sørge
for at de som ønsker å motta Bibelen kan få
dette, slik det har vært tradisjon for?

Begrunnelse
Hvert år utdeles 15 000 eksemplar av Bibelen
på norske skoler. Denne tradisjonen kan
det nå bli slutt på. I en artikkel publisert
på NRK.no 29. august i år fremgår det at
Utdanningsdirektoratet fraråder utdeling av
Bibelen, fordi dette kan oppleves som forkynnende og krenkende for enkelte elever.
Utdanningsdirektoratets uttalelse kommer
etter en henvendelse fra Human-etisk forbund om hvorvidt det er greit å dele ut bibler
på skolen. Det presiseres i NRKs artikkel at
det er frivillig å ta imot Bibelen, og at det
heller ikke er krav om at den skal leses. Bibelen er blant de mest grunnleggende litterære
verkene for den vestlige sivilisasjonen og den
norske kulturen. Opplæring i vår kristne
kulturarv burde ha en selvsagt plass på skolen, og utdeling av Bibelen til elevene er en
naturlig del av dette.

Svar
Guri Melby: Opplæring om vår kristne kulturarv, religion, livssyn og etikk skal ha en
selvsagt plass i skolen. I regjeringens forslag
til ny opplæringslov foreslår departementet
10
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å videreføre at loven sier at kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) skal være et
fag i skolen, og å videreføre at loven sier hva
som skal være målene for faget. Ingen andre
fag er særlig nevnt i loven på samme vis.
Forslaget om å beholde KRLE-faget i loven
er begrunnet i å understreke dette fagets
historikk og særegne posisjon.
Jeg vil samtidig understreke at det ikke
er tillat med forkynning i skolen, verken i
KRLE-faget eller i andre fag. Skolene kan
bruke religiøse bøker og skrifter i opplæringen. Skolene kan også kjøpe inn eller ta imot
klassesett med bibler eller andre religiøse
skrifter. Å legge opp til at religiøse organisasjoner og trossamfunn deler ut religiøse
skrifter e.l. i gave direkte til elevene på
skolen kan imidlertid oppleves som forkynning. Dette vil være i strid med forbudet
mot forkynning. Ulike religiøse samfunn
eller andre organisasjoner bør derfor ikke
få direkte tilgang til elevene for å dele ut
materiell. Det er denne tolkningen av dagens
regelverk som er formidlet av Utdanningsdirektoratet. Tolkningen vil være den samme
etter forslaget til ny opplæringslov som
departementet la fram i august.
Det er opp til skolene og lærernes profesjonelle skjønn å vurdere hvilke læremidler og
andre læringsressurser de vil bruke i opplæringen. Dette gjelder for alle fag. Det er ikke
er noe i veien for at skolen kan være mottaker av gaver fra religiøse organisasjoner eller
tros- eller livssynssamfunn. Det betyr at
skolen kan ta imot religiøse bøker som gave,
og så vurdere om og hvordan de vil bruke
slike ressurser i opplæringa.

N r. 1 - 2 0 2 2

Marita Moltu fra Partiet De Kristne reagerer sterkt på den intoleransen mot det kristne verdigrunnlaget som vi nå ser at denne
regjeringen påtvinger den offentlige skolen.

La barna få lese Bibelen i skolen
– Støtte til Gideon
Åpent brev til kunnskapsminister Guri Melby
Vi viser til utdanningsdirektoratets
skriv av 19.08.21 om forbud mot utdeling av bibler og religiøse skrifter på
skolen.
Partiet De Kristne reagerer sterkt på den
intoleransen mot det kristne verdigrunnlaget som vi nå ser at denne regjeringen
påtvinger den offentlige skolen. Å dele ut et
nytestamente til elever i grunnskolen er ikke
forkynning, men informasjon. Vi er godt
kjent med Human-etisk forbunds arbeid
med å forkynne sin ateistiske tro. Og vi
registrerer at ministeren lar seg diktere av én
livssynsorganisasjons ønske om å tone ned
særlig det kristne.
Har ministeren glemt grunnlovens §2 som
sier at Norge er et land hvor «Verdigrunnlaget skal framleis være den kristne og humanistiske arven vår»? Det burde være kjent
kunnskap for ministeren at kristendommen

har hatt en særstilling i Norge over 1000 år,
og at grunnloven fremdeles skal aktes høyt.

Dersom ministeren virkelig tenker at
skolen skal være livssynsåpen, så er
ikke forbud riktig verktøy å bruke.
Grunnloven nevner spesifikt betydningen av
å verne om den kristne arven, og da må man
kunne forvente at kunnskapsministeren
følger loven ved å løfte fram nettopp kristendommens verdigrunnlag. Vi opplever nå at
denne regjeringen gjør det motsatte.
I forbindelse med forkynnelsesforbudet,
skriver departementet i sitt brev: «Skolen
og læreren har ansvar for at opplæringen
skal samle alle elever, og for at fritaksretten
aktualiseres så sjelden som mulig.» Dette ser
vi ofte blir brukt for å stanse særlig kristne
tradisjonelle markeringer som blant annet
skolegudstjenester og skolelag. Dermed
WWW.GIDEON.NO
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blir ordet «livssynsåpent» et meningsløst
og misvisende ord å bruke da vi ser at det i
praksis er helt motsatt. Det er nemlig svært
mange foreldre som fremdeles er positive til
vår kristne arv og som ønsker at barna skal
få kunnskap om historien. Det er i tillegg
mange innvandrere som ikke har noe imot å
få kunnskap om den kristne historien vår. Å
dele ut en bibel til de som ønsker å ta imot,
kan da ikke være noe problem med tanke på
den livssynsåpne innstillingen som ministeren sier hun, står for.

Faksimiler

Gideon er en høyt anerkjent organisasjon som har vært virksom i ca 100 år.
Det er uforståelig at dette arbeidet nå blir
forbudt på grunn av et brev fra én organisasjon som alle vet jobber aktivt mot kristne.
Det minste vi burde kunne forvente er at
utdanningsdirektoratet og kunnskapsministeren ville bruke kontradiksjonsprinsippet og ta kontakt med Gideon for å få høre
deres syn på saken før de trekker en beslutning.
Slik vi ser det, er denne saken nok et varsku
til det norske folk om at kristendommen er
truet i Norge. Her ser vi at trosfriheten som
vi har hatt i Norge, er under sterkt press. Vi
hadde forventet at regjeringspartiene med
særlig Høyre og Kristelig folkeparti ville reagere på denne avkristningen. Dessverre ser
det ut som at disse velger å sitte stille i båten
for å unngå å skape bølger i frykt for å miste
makt og popularitet. Partiet De Kristne
ønsker derimot å si tydelig ifra når vi ser den
avkristningen som får pågå i denne tiden.
Vår oppfordring går herved til kunnskapsministeren med det øverste ansvaret; Barn i
Norge har rett til å få tilgang til og kunnskap
om vår kristne historie. Vis åpenhet og støtt
Gideons arbeid!
Partiet De Kristne
Erik Selle, partileder og Marita Moltu,
3.kandidat PDK Hordaland
12
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I administrasjonens mappe om denne
saken har vi over 20 støttende avisinnlegg. Vi noterer oss med undring at
de største aviser (Schibsted-avisene)
ikke tar inn leserinnlegg som støtter
Gideon!
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- i forbindelse med Gideons skoleutdeling
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To ganger har
kunnskapsministeren avslått
dialog. Dette i
kontrast til flere
tidligere ministre
med ansvar for
skolen som sendte oss rosende
takkebrev!

Med beste hilsen,
Hopland ive Director
Steinar A. r/Na
tional Execut
Generalsekretæ

92483600
Tel 67139520 ::
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o| www.gideon.
shopland@gideon.n

Kjersti Aronsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jensen Helle Kristin <Helle-Kristin.Jensen@kd.dep.no>
tirsdag 4. januar 2022 06:59
Steinar A. Hopland
Invitasjon til kunnskapsminister Tonje Brenna - besøk
1

Hei
Vi takker for deres invitasjon til kunnskapsminister Tonje Brenna.
Statsråden har dessverre ikke anledning til et møte.

Med vennlig hilsen
Helle Jensen
Kontorstøtten
Avdeling for barnehage og grunnskole
Kunnskapsdepartementet
Tlf. 99326678
Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
www.regjeringen.no/kd
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Fra Stortinget:
Bollestad (KrF) til kunnskapsministeren
Dokument nr. 15:666 (2021-2022)
Innlevert: 13.12.2021
Sendt: 13.12.2021
Til behandling
Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Ifølge opplæringsloven skal opplæringen bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Udir ber nå kommunene stoppe utdeling av bibler til elever.
Jeg mener det burde være ukontroversielt at
boken hvor verdiene norsk skole bygger på
blir utdelt til elever.
Hvordan definerer statsråden forkynnelse,
og hvordan kan utdeling av religiøse skrifter
i seg selv anses som forkynnelse?

Begrunnelse

Gjennom en årrekke har elever ved norske
skoler fått tilbud om å få bibel i gave. Boken
hvor verdiene som opplæringen i norske
skole skal bygge på. Dette kan ikke anses
som forkynnelse, men opplæring.
Vi har et mangfold blant elever i norsk skole.
Det er bra. Det skal være plass til alle og alle
skal inkluderes. Men skal vi klare å skape et
tolerant og mangfoldig samfunn må vi skape rom for forståelse og respekt. Religiøse
skrifter er viktige forutsetninger for å forstå
hva ulike religioner går ut på, og dermed
også hva som er viktige for de som tror.
Kunnskap om kristen tro og Bibelen er en
viktig del av læreplanen. Det er oppsiktsvekkende at det blir gjort til et problem at elevene får tilbud om en bibel i gave. På samme
måte burde det heller ikke være oppsiktsvekkende om elever får utdelt koranen eller
andre religiøse skrifter.
I samfunnsfag får elever utdelt brosjyrer fra
ulike partier for å lære om demokratiet. Det
er bra. Bibelen er en viktig del av vår histo-
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rie og våre røtter, og det bør ikke gjøres til
et problem at elevene får tilbud om en slik
gave.
Jeg er enig i at klasserommet i den offentlige
skole ikke skal bukes til å forkynne en spesiell tro, men vi kan ikke lage nye definisjoner
av hva forkynnelse er som gjør tradisjonen
med en bibel i gave til et problem.

Svaret fra Tonje Brenna gikk i korthet

ut på at det vi driver med er forkynnelse,
selv om vi bare er kort inne i klasserommet. Videre sa hun at vår utdeling bryter
med Opplæringslovens intensjon om at
skolen ikke skal drive noen form for direkte
påvirkning av elevene når det gjelder tro og
livssyn.
Det kan være interessant for oss å kjenne til
at Kunnskapsministeren, som Gahr Støre
ønsket å ha i landets ledergruppe, ved flere
anledninger har erklært seg som ateist. I
tidligere utgaver av ateist-avisen Fri Tanke ser vi bl.a. slike utsagn fra henne: «Det
begrenser trosfriheten å favorisere kristendommen» og «Du er i en skikkelig hedninge-hustand nå, altså. Jeg har aldri vært
medlem av statskirken og meldte meg inn i
Humanetisk Forbund som 15 åring. Spesielt
mora mi har vært opptatt av livssyn, og at vi
ikke trenger å tro på noe ut over menneskeverdet…»
Gideon har en motbakke å gå i når det gjelder å overbevise Kunnskapsministeren om
at det bør være mulig å gi alle ungdommer
som ønsker det en gave bestående av et flott
nytestamente med to språk. Selv ikke det
historisk interessante perspektivet omkring
Bibelen anser hun som interessant nok til
å dele med ungdommene. Langt mindre
det åndelige perspektiv og anbefalinger
Vår Herre gir oss i Nytestamentet. Motløshet og oppgitthet kan vi kjenne på noen få
sekunder. Så overtar kampviljen. Det finnes
også mennesker som tidligere var innbitte
ateister som i dag er brennende Kristus-tilhengere. Og vi skal be for våre motstandere!
WWW.GIDEON.NO
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Kristne foreldre med barn hvor det nærmer seg skolestart har allerede i mange år kommet
i tanker om det er rett å sende poden inn i den offentlige skolen. De drøfter kanskje hjemme
på husmøtet om barnet skal inn i noe som har et KRLE fag hvor man bare går over kristendommen med harelabb. Eller må sitte i timesvis å høre på budskapet, for ikke å kalle det
forkynnelsen, fra de skeive og de med regnbueflagget. En skole som etter hvert er blitt slik
at det troende barnet eller ungdommen kan ende som sosial isolert.
På den andre side vil foreldrene sikkert tenke på det som er blitt kalt «ghettofisering».
- Kan det være slik at den kristne skolen har noe ghetto-lignende over seg, at eleven mister
det store spekteret som finnes av holdninger, synspunkter og typer mennesker? Flere og
flere ansvarlige oppdragere som skal hjelpe eleven med dette tenker nå likevel i retning av
en kristen skole. Rundt 10 000 elever går på kristen grunnskole nå, dessuten ca. 15 000 på
tilsvarende videregående skoler.
Det er lenge siden vi hver morgen sto ved pulten i et offentlig klasserom og sang Alltid freidig og ba Fadervår før undervisningen tok til….
Vi har fått generalsekretæren i det forbundet som organiserer dette skoleslaget til å ta oss
med inn i dette arbeidet

Kristen Friskole
Av Jan Erik Sundby
Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund

Det er naturlig å definere kristne friskoler
som skoler godkjent etter friskoleloven (§
2-1 a) «Livssyn» og som legger kristen tro
til grunn for skoledriften. Kristne Friskolers
Forbund (KFF) krever følgende av sine medlemmer: «Skolen må være en kristen skole
og kunne dokumentere at den apostoliske
bekjennelse er en del av bekjennelsesgrunnlaget, eller skolen må i søknaden slutte seg til
innholdet i denne.»

Den politiske historien

Vi har en sammenhengende friskoleaktivitet
i Norge som strekker seg 150 år tilbake i tid.
Foreldregrupper i Vestfold brøt den gang
med kirken og den offentlige skoles trosopplæring for så å starte egne skoler. Dette
ble trossamfunnet DELK som i dag har 5
16
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grunnskoler. De første katolske skolene kom
på samme tid. Det bemerkelsesverdige er at
dette skjedde i et svært homogent samfunn
med sterk sammenkobling av stat og kirke.
Først i 1843 ble det tillatt for landets innbyggere ikke å være medlemmer av statskirken
(dissenterloven).
Regjeringen Bondevik II som tok over makten i oktober 2001 og besto av partiene Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti
(KrF)kom med lover som lignet friskolepolitikken i andre land i Vest-Europa. Disse
lovene var basert på at private har rett til å
starte skoler så lenge man tilfredsstiller noen
minimumskrav. Kravene er stort sett knyttet
til at man kan tilby opplæring på nivå med
offentlig skole. Videre var det ingen krav om
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at skolene skulle være spesielle og skille seg
ut fra offentlig skole. Lovendringene ga en
rask vekst i skoleaktører som så kommersielle interesser i å etablere private skoler på
et rent kvantitativt grunnlag. Samtidig var
det også ganske mange skoler innenfor den
kristne familien og alternativ pedagogikk
som benyttet seg av denne «mildværsperioden» i norsk friskolepolitikk og skaffet seg
godkjenninger.
Regjeringspartiene tapte valget i 2005 og
Arbeiderpartiet (Ap) sammen med Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp)
tok over regjeringsmakten. Denne regjeringen stanset godkjenningsordningen fra den
forrige regjeringen med det som i ettertid
ble kalt frysvedtaket. Det medførte full stans
i godkjenning av nye friskoler, og godkjenninger av skoler som ikke hadde startet opp,
ble trukket tilbake.

Friskoleforliket i 2007
Etter frysvedtaket kom det raskt i gang
kontakt mellom KFF, KrF og sentrale politikere fra regjeringspartiene om å åpne for
en friskolepraksis som lignet mer på den vi
hadde før 2001. Kort fortalt resulterte det i at
Stortinget vedtok en privatskolelov i samarbeid mellom regjeringspartiene og Kristelig
Folkeparti (KrF). Denne politiske manøveren kom på plass i 2007 og har i ettertid blitt
kalt friskoleforliket. Vi kom da tilbake til en
ordning som var gjenkjennelig fra tidligere tider hvor skoler kunne godkjennes på
særskilt grunnlag og etter en skjønnsmessig
vurdering. Nye skoler ble etter hvert godkjent etter ordningene i det nye loven.
I oktober 2013 skiftet landet regjering,
og fra starten av var det Høyre og Frem-

skrittspartiet som fylte regjeringskontorene.
Regjeringen varslet tidlig at de ville komme
med en ny lov om friskoler. Mange ventet at
pendelen ville svinge tilbake til rettighetsloven fra Bondevik II. Regjeringen hadde ikke
flertall alene, og det ville være vanskelig å få
støtte for et slik endring. Regjeringen valgte
derfor å bygge videre på eksisterende lov, og
det ble framstilt et ønske om et bredt forlik
om friskolepolitikken. De grunnleggende
prinsippene fra friskoleforliket ble derfor
videreført. Den mest synlige endringen var å
endre navnet fra privatskoleloven til friskoleloven, og det som ble mest omdiskutert
var at regjeringen kom med to nye godkjenningsgrunnlag, profilskoler og videregående
opplæring i yrkesfag.
Etter de dramatiske svingningene i vilkårene på staren av 2000-tallet, har politikken
vært bemerkelsesverdig stabil siden 2007 for
medlemmene i KFF. Det politiske støynivået
er imidlertid langt høyere enn man burde
forvente fordi så godt som samtlige partier
på Stortinget har støttet prinsippene i gjeldende regelverk.

Ny regjering med Ap og Sp
Den nye regjeringen er i gang med sitt første
halvår, og har markert en kursdreining i
friskolepolitikken. Budsjettet for 2022 ble en
nedtur for friskolene med reduserte driftstilskudd. Det er ikke noe aktivt politisk grep
bak dette, men automatikken i beregningen
slår negativt ut fordi offentlige skoler hadde
lave kostnader i 2020. Dette burde politikerne gjort noe med og her må begge regjeringene dele ansvaret. I stedet kom den nye
regjeringen med ytterligere kutt.
Regjeringen har også sendt på høring forslag
WWW.GIDEON.NO
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om å fjerne godkjenningsgrunnlag som
forrige regjering innførte, og de foreslår å
endre lovens navn til privatskoleloven. Videre varsler de at kommuner som ikke ønsker
etablering av friskoler skal få større makt.

Synlig og jevngod
Kjernen i friskoleforliket var at friskoler
skulle være alternative og ikke rene kvantitative skoler. Friskoler skulle kun etableres
når det var behov for et annerledes tilbud i
forhold til offentlig skole. Dette var basert
på at menneskerettene nevner slike forhold.
Det resulterte i at loven lister opp en rekke
godkjenningsgrunnlag hvor livssyn og alternativ pedagogikk er nevnt øverst på listen.
Når det settes slike krav til skolens grunnlag, er det en naturlig følge at myndighetene
må være sikre på at for eksempel det kristne
grunnlaget er reelt og ikke bare en skjult
papirmanøver for å få til en godkjenning.
Regelverket stiller derfor opp konkrete og
detaljerte krav til hvordan skolens verdigrunnlag synliggjøres i undervisning. Dette
synliggjøringskravet kom altså på plass for
at myndighetene skulle ha kontroll, men kan
også oppleves som en gavepakke til friskolene. Gjennom kravet til synliggjøring har
kristne friskoler utviklet seg når det gjelder
å beskrive sin profil i sine grunnlagsdokumenter. Gjennom egne læreplaner tydeliggjør skolene verdigrunnlaget, og de har
styrket arbeide med å få verdiene ut i klasserommet. Kravet om synliggjøring har åpnet
muligheter til å utvikle den kristne skolen.
Vi ser at i land som ikke har slike krav, støter kristne skolene oftere på hindringer i å
utvikle sin profil fordi kravene går ensidig i
retning å være mest mulig lik offentlig skole.
Et annet begrep som ofte kommer på bordet
om friskoler, er at skolene skal være jevngode med offentlig skole. Dette poengterer at
de ikke skal være like, men friskoler skal tilby en opplæring som er på samme nivå som
i offentlig skole. I KFF mener vi at «jevngod»
også har betydning for andre rammebe18
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tingelser som for eksempel økonomi slik at
standarden på undervisningen kan holdes
på samme nivå.

Menneskerettene og friskoleloven
Friskoler er ikke et norsk fenomen. Snarere
er Norge en utkant i verden når det gjelder
friskoler. Mange land har en betydelig tradisjon i at private aktører tilbyr utdanning.
Den katolske kirken har i mange land båret
denne tradisjonen, og har mange steder
en betydelig skoleandel. I andre land er
det kommersielle interesser som har banet
veien for friskolene. Ser vi til vår tidligere
unionspartner Danmark, er det en tydelig
kulturforskjell i forhold til Norge når det
gjelder å gi rom for friskoler. I Norge står
det som kalles fellesskolen sterkt. Det er en
utbredt oppfatning med sterk politisk forankring på venstresiden om at alle bør gå på
samme skole og at det offentlige har ansvar
å organisere dette tilbudet. Fra de mest kritiske presenteres det å starte friskoler som å
undergrave samfunnsansvaret.
Når så godt som alle partier gir sin tilslutning til friskoleloven, handler det ikke om
politisk storsinn, men om forpliktelser som
ligger i menneskerettene, og som politikere
ikke kan undra seg. Friskolelovens formål
innledes derfor også med en henvisning til
disse med følgende innledning i § 1: «Formålet med denne lova er å medverke til at
det kan opprettast og drivast frittståande
skolar, slik at foreldre og elevar kan velje
andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2.»
De fleste som vil stanse kristne friskoler,
innser at det ikke er mulig å forby slike
skoler siden det kommer i klar konflikt med
folkeretten. Det neste trekket er da å foreslå
å fjerne tilskuddet.
Det er et betydelig dilemma for de som ønsker å frata friskolene støtten. For det første
må alle friskoler behandles likt dersom
politikken ikke skal komme i konflikt med
konkurransebestemmelser som Norge er
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forpliktet til å rette seg etter. Dette har ført
til stans i den svenske regjeringens forsøk på
å avvikle kristne skoler i Sverige. De samme
politikere som kan mene at kristne friskoler
bør klare seg uten støtte, er samtidig opptatt
av rettferdig fordeling i samfunnet. Da passer det seg dårlig å gå for løsninger som kun
gjør det mulig å velge skole for familier med
svært god råd.

Kristen skole i et sekulært samfunn
Det er ingen tvil om at samfunnet blir stadig
mer sekulært, og de som står fram med kristen tro og verdiformidling har blitt en minoritet. Toleransen for aktivitet med et kristent
verdigrunnlag ser også ut til å krympe. Den
norske kirke åpnet for få år siden vigsel av
likekjønnede. Den norske kirke sin lære
ser ut til å være normgivende for hva det
sekulære samfunnet oppfatter som akseptabel trosutøvelse. De fleste organisasjoner
og trossamfunn som eier kristne skoler, står
fast ved det tradisjonelle ekteskapssynet og
kategoriseres som konservative kristne. Det
sekulære samfunnet er også i rask endring
på en rekke verdiområder og beveger seg
bort fra den kristne verdibasen som har vært
grunnleggende i samfunnet i lang tid. Det
medfører at kristne skoler, særlig hvis verdigrunnlaget kan kalles konservativt, kommer
i konflikt med det mange mener skal være
grunnleggende verdier i dagens samfunn.
Diskusjoner om verdigrunnlaget ender fort
opp i konklusjoner fra kritikere som tilsier

at kristne med konservative syn ikke kan ha
ansvar for oppdragelse og undervisning av
barn og unge. Selv om slike holdninger står
seg dårlig både faktabasert og i en folkerettslig vurdering, skaper det en oppfatning om
at kristne skoler befinner seg helt på grensen
av det akseptable og ikke er en del av det
byggende samfunnet som det breie flertallet
ønsker. Det kalles marginalisering. Selv om
dette er basert på usannheter og feilframstillinger, får slike holdninger lett fotfeste.
KFF mener at enda viktigere enn å delta i
debatten, er å framstå med veldrevne skoler
som driver i samsvar med sine grunnlagsdokumenter og gjeldende regelverk. Det
er viktig at friskolene leverer profesjonell
undervisning basert på skolens verdigrunnlag. Kunnskap om hva skolene driver med
og at de bidrar til å utdanne barn og unge til
gangs mennesker kan bidra til at mye friskolekritikk fordamper. KFF oppmuntrer derfor
til åpenhet og samfunnskontakt.
Et viktig forhold er at friskolene knapt noen
gang tidligere har vært viktigere formidlere
av kristen tro og verdier. Barn og unge møter
en skolehverdag som gir kristen formidling
og grunnlag for personlig vekst og utvikling
på trosområdet. For noen er det en naturlig
oppfølging fra det de får med seg hjemmefra. For andre er det en start med blanke
ark. Mange med fartstid i kristne friskoler
har møtt tidligere elever som har fortellinger
om skolens positive bidrag i så måte.
WWW.GIDEON.NO

19

Steinar A. Hopland

Verving av nye medlemmer
Det et menneske sår, skal det også høste,
leser vi i Galaterbrevet (Gal 6,7).
Det er gjerne ikke riktig å si at vi trenger flere yngre mennesker i forbundet på
grunn av tidligere forsømmelser. Men at vi
som organisasjon kunne hatt dette høyere
på prioriteringslisten de siste 20-30 år er
likevel klart.
Tidene har forandret seg

Det er dessverre et trekk i tiden i Norge
anno 2022 at færre ungdommer vil inn i den
type organisasjonsarbeid vi driver. Statistisk
Sentralbyrå melder, på bakgrunn av Levekårsundersøkelsen fra 2020 at 16 – 19 % var
aktive i kristne organisasjoner. Dette i en
vid betydning «går på møter» eller «deltar
på Gudstjenester». Litt etter hvordan spørsmålet stilles til mennesker mellom 25 – 67
år. Andre data fra SSB som generelt måler
deltagelse og frivillighet slår også fast at det
er store variasjoner mellom landsdelene. På
spørsmålet. «Har du utført gratis arbeid for
20

GIDEONBLADET NR 1 - 2022

en religiøs forening de siste 12 måneder?»,
er det bare 3 % av den voksne befolkning
som svarer ja. Samme spørsmål, men da for
idrettslag, viser at det er 15 % som svarer ja.
(Oppdater sist den 18.11. 2020).
Vi trenger ikke lete lenge i denne statistikk
eller i organisasjonenes egne for å oppdage
at det er en relativt stor nedgang i deltagelse
i religiøse organisasjoner av Gideons type.
Så må dette sammenholdes med demografi-data generelt (beskrivelsen av befolkningens størrelse, alders- og kjønnsfordeling).
Vi tyr til SSB igjen og ser i undersøkelsen
«Vi blir stadig eldre» fra 11.3. 2020 at hele
befolkningen jevnt over har blitt mye eldre.
Gruppen yngre menn f.eks., som er en
målgruppe i Gideons rekrutteringsarbeid,
skrumper inn relativt målt mot størrelsen på
gruppen «godt voksne».

Færre medlemmer,
mer lojale medlemmer
Så har det vært hendelser i vårt forbund som
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påvirker medlemstall. Et utbrudd fra medlemmer som ble uenig i internasjonale bestemmelser om medlemskriterier. En kraftig
opprydning i medlemsregisteret ble gjennomført der mange hadde stått som medlemmer uten å betale medlemsavgift lenge.
Dette ga en reduksjon i medlemsantallet.
Det at enkelte små avdelinger på grunn av
aldring, sykdom o.l. ble så skrinne at de få
gjenværende kastet inn håndkleet, er også et
trekk i bildet. Kommer vi under en viss størrelse på en geografisk gruppe medlemmer
vil det gjerne melde seg en oppgitthet som
kan føre til at arbeidet stopper opp.
Disse tanker kun som en fakta-beskrivelse
for oss som skal tenke ny-verving til vår
organisasjon. Og i realiteten er det vel slik at
alle gideonitter og ektefeller som er med bør
se det å invitere inn flere som sitt privilegium. Det at vi har de store trender mot oss
må på ingen måte bli et stopp-signal for det
vi skal gjøre i hele 2022!

Rekruttere flere medlemmer, og få
flere ektefeller med i aktiv tjeneste.
Det klassiske dokumentet i Gideon omkring
verving er vår «New Member Plan» som er
revidert flere ganger. Denne er historisk interessant, og den viser vårt forbunds nøyaktige og konsekvente arbeidsmetodikk. Men
både de detaljerte beskrivelser av middagen
for mulige kandidater og instruksjonene om
hvem som skal si hva, når – er faktisk utdatert. I dag skjer verving i hovedsak én til én.
Vi fisker med sluk nå, ikke lenger med not!
Tidene har forandret seg.
Når vi ser på den nyere verving, de siste
4 – 5 år er det normale at menn fra våre
nettverk inviteres til et Gideonmøte som en
observatør. Han gis informasjon om hvem vi
er, om vår enestående gode sak, våre mål og
metoder – kort og godt en informasjon om
hva de går til i dette tradisjonsrike forbund.
Og da er vi ved kjernen i denne henvendelse
til alle som er medlem i Gideon:

Kunne du,
gjerne som et nyttårsfortsett,
klare å rekruttere et par
medlemmer i 2022?
Mitt forslag er, gå i sirkler - og tenk positivt!

1. Den indre sirkel:
Er det noen av mine sønner og svigersønner, eller kanskje til og med barnebarn, som
er eldre enn 21 år som kan tenkes å ha de
kvalifikasjoner som vi ønsker inn i Gideon?
Kan det bare være at jeg ikke har snakket
nok om dette i min nærmeste familie? Har
jeg vært for lite selgende når det gjelder dette
flotte arbeidet? Har budskapet om alle vitnesbyrdene som følger vår utdeling av bøker,
i Norge og ute i verden blitt delt med disse
som kunne blitt gode gideonitter?

2. Den neste sirkel:
Hva med mine kolleger på jobben? Vet du
om noen der som tilhører den kristne flokk?
Hvorfor ikke gå rett på sak en gang det
passer slik? Kanskje gi ham et Gideonblad,
en rekrutterings-brosjyre? Og følge det opp,
ikke gi slipp, prøve flere ganger. Se over de
naboene du har der du bor. Vet du nok om
noen der til å ta opp spørsmålet om tro og
liv, og om arbeidet for Guds Rike? Er du i
tvil, ta kontakten; vanligvis kan det bare
komme noe godt ut av en slik henvendelse.
Hvordan tar det seg ut i venneflokken din?
Gjerne ikke usannsynlig at det finnes noen
der som vet hva du selv har gjort i Gideon,
noen er gjerne nysgjerrig på forbundet, de
vil vite mer? Neste gang tar du frem søknadsskjemaet…

3. Den ytre sirkel:

I denne ligger de du møter en gang iblant
i menigheten, treffer en sjelden gang i et
selskap, sitter ved siden av på toget. Der
samtalen kanskje tangerer tro og synet på
livet. Dette krever litt mer dristighet, men
WWW.GIDEON.NO
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ikke mye mer enn det å spørre en person
om han vil ta imot et Nytestamente. Du
fornemmer at dette er en person som kunne
ha en innstilling og en bakgrunn som kunne
matche Gideon på en god måte – og du spør:
Kan jeg få sende deg noe materiell om The
Gideons International? Kan jeg ringe deg
om noen dager når du har lest dette?
Mange rekrutteringsforsøk har stanset der.
Det ble ikke noe nytt medlem, selv om det
så aldri så lovende ut. Oppfølgingen var
mangelfull. De beste hos oss på dette sender
e-post, gjør oppfølging med sms og holder
tak i kandidaten på flere andre måter.
Vi får fra tid til annen henvendelser fra
mennesker som har funnet våre bøker, lest
blitt inspirert, fått forståelse av at budskapet
i Bibelen faktisk gjelder dem selv – og at de
deretter tar kontakt med avdelinger eller
kontoret med spørsmål om hva som skal til
for å bli medlem. Men dette forekommer
dessverre sjelden. Det er absolutt den direkte
henvendelse fra et medlem til den ene personen i en av våre sirkler som er tidens vervingsmetode nr. 1. Og som du har forstått,
dette er en oppfordring til deg:

Kan du, etter å ha
gått gjennom de mulige
kandidater blant dine nære og
noe fjernere bekjentskaper,
gjøre et fremstøt?

Ord? Slik at han blir en forlengelse av det
arbeidet menigheten gjør? At dere på denne
måten kunne rekke lengre ut? Mulighetene
er mange – kjærlighet oppfinnsom gjør, heter det. Du vet hva målet er – alle avdelinger
skal være minst ett medlem mer, netto, når
vi kommer til Årsmøtet i år. At vi blir fem
flere i avdelinger, hvis det kunne oppnås,
ville jo det vært strålende. Da kan vi synge
som i Julen
Exsultate Jubilate! Vi fryder oss stort, vi
jubler!
Den første setning i den gamle internasjonale planen for verving sitter fast i minnet
mitt:

«This is a spiritual
ministry and therefore,
it is absolutely necessary
to bathe anything we do
in prayer!»
Vi bader oss i bønn!
Vi er en åndelig sammenslutning!

Meningsfylt
BRUK AV TID

Og her som ellers når vi skal inn i en oppgave hvor vi ikke helt har oversikt over alt som
kan skje – vi ser opp, blir stille og ber om
den ekstra hjelp som trengs fra Gud.
Og så må nevnes i en slik sammenheng at
dialogen med menighetsledere må holdes
oppe: Ville det ikke være fint om en fra din
menighet også var Gideon-medlem, om en
av dine kunne delta i distribusjon av Guds
22
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The Gideons
International
in Norway

Kontakt
kontoret hvis
du ønsker å
få tilsendt
vår "Rekruterings-brosjyre".
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VITNESBYRD

Tom Kleve, avdelingsformann i Lyngdal:

Tom Kleve (t.v.) på besøk hjemme hos Kareem Mohammad.

Han så lyset, bokstavelig talt
Kareem Mohammad kommer fra Damaskus, Syria. Han kom til Norge i 2016 og bor
nå i Lyngdal, med kone og fire barn, samt en
bror. Han er vokst opp i et muslimsk miljø
og familien har alltid vært knyttet til islam.
Jeg kjenner ham fra tiden han og kona var
elever ved Lyngdal voksenopplæring, der jeg
jobber. I dag er han blitt en venn.
For ca. tre måneder siden opplevde han noe
som gjorde et sterkt inntrykk på ham, som
etter hvert ledet ham inn på troen på Jesus:

Han og kona sier de har opplevd at Jesus har
begynt å hjelpe dem og håper han vil fortsette med det. Da er det godt å ha «ordet på
det», at han vil være med alle troende hver
dag. Ordet har han og familien fått gjennom
gideontestamenter, som de nå har begynt å
lese i.
Det skal bli interessant å følge denne skjønne familien videre!

Han hadde en avtale i Konsmo, en halvtimes kjøretur fra Lyngdal sentrum. Mens
han ventet på bussen tilbake, opplever han
følgende: Han sier at kirken i nærheten ble
opplyst, ikke med et vanlig lys (denne kirken
har flombelysning, men som han sier, det
var ikke dette). Han viser med hånden og
dekker øynene for å vise hvor sterkt lyset
var. Han hører en stemme, på arabisk som
sier: - «Gå til kirken. Kom til meg!» Han
forstår at dette er Jesus.
WWW.GIDEON.NO
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Damearbeidets LEDER
Reidun Kalleklev Grindheim

Inntrykk fra Nashville

– Auxiliary’s vinter konferanse

”

Ver ikkje redd eller motlaus, for
Herren sjølv skal gå framfor deg.
5 Mos. 31,8.

aldri hadde sett henne før. Eg blei
kjørt til hotellet, og det var herlig å
kvile ut etter ein lang tur.

Tema for konferansen

Ordtøka 31,26

Eg var så heldig å bli invitert til
Auxiliary Presidents Conference
i Nashville i januar. Det er jo ei
spesiell tid no, så eg lurte jo litt på
om dette kunne realiserast. Eg bad
over det:

Ho talar klokt
når ho opnar
munnen, og
venleg rettleiing har ho på
tunga

«Vil du, Herre, at eg skal reise, så
må du opne vegane. Vil du ikkje at
eg skal reise, så steng dørene.»
Eg var veldig spent. Ein slik lang
tur hadde eg aldri reist åleine før.
Men eg tenkte at når eg reiser for
Herren, vil han ta seg av meg. Og
det fekk eg sanna at han gjorde.
Orda frå Jesaja 41,13 og 14. «Det er
eg som hjelper deg.»
Vel framme i Atlanta måtte eg vise
passet. Mannen i uniform spurde
kva eg skulle i U.S.A. Eg svarte at
eg skulle på Gideon sin konferanse
i Nashville. Då blei han glad og
sa: "Du er hjarteleg velkommen til
U.S.A. Så flott at du skal på Gideon sin tilstelning." Flott å oppleve
at Gideon er så verdsatt og høgt
respektert.
I Nashville visste eg at eg ville bli
møtt av ei Gideon-dame. Det var
stort å møte ei «søster» sjølv om eg
24
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Konferansen blei ein god og
lærerik opplevelse. Det kom ingen
andre frå Europa. Men det kom ei
dame frå India, ei frå Australia og
ei frå Brasil. Temaet på konferansen var visdom, Guds visdom, ut
frå Ordtøka 31,26:
«Ho talar klokt når ho opnar
munnen, og venleg rettleiing
har ho på tunga.»
Det som gjekk igjen var:
Søk Herren!
Bruk tid i bønn!
Bruk tid i Ordet!
Spør Herren!
Dette er nøkkelen! Visdom søkjer
oss, og vi søkjer visdom.
«For du skal få visdom i hjarta,
og kunnskap skal gjera deg glad.»
Ordtøka 2,10.
Å søkje Herrens plan gir store
resultat. Å gjere meir for Jesus i
dag enn i går.
Det var også ei stor oppleving å
besøke Heritage Center. To forretningsmenn møttes på eit hotell
i Wisconsin i 1898. Dei planla og
bad saman. Dette arbeidet har
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Fint felleskap rundt måltidene.

bore stor frukt. I 2015 hadde
Gideon delt ut meir enn 2
milliarder gratis Biblar/Nytestamente i heile verda. All
ære til Herren!

Ord i rette tid
Eg følte meg heime og trygg
på hotellet. Men ein kveld
før eg skulle leggja meg, la
eg merke til at det var ein
jernsak på døra, slik at det
blei vanskelegare å opna
døra utanfrå. Var det likevel
farleg her? Då fall augo mine
på den oppslåtte Bibelen på
skrivebordet: Ver ikkje redd!
(5 Mos. 31,8 b). Herren er
forunderlig. Han kjem alltid
i rette tid.
Heimatt turen blei jo litt
spennande. Først måtte eg
ha negativ Corona test. Den
skulle takast resisedagen i
sentrum av Nashville. Ei triveleg dame frå Gideon hadde tilbudt å køyra meg til
testing i byen. Vi var spent
på veret. Eg var uroleg. Då
eg vakna søndag morgon,
kom Ordet til meg før eg
hadde opna augene: «Do not
be afraid or discouraged,
for the Lord will personally

go ahead of you.» «Ver ikkje
redd eller motlaus, Herren
vil personleg gå framfor
deg.» 5 Mos.31,8. Eg kunne
ikkje fått eit meir høveleg
ord.
Eg spang bort til vindauga.
Det regna. Ingen snø ute. Eg
var glad! Flyet mitt var kansellert pga. dårleg ver, men
eg fekk eit tidlegare fly.

Samtale på flyet
Det blei venting pga. ising
på vingene, men då fekk eg
snakka med den unge dama
som sat ved sida av meg på
flyet. Ho spurde kva eg hadde gjort i Nashville. Så då
fekk eg fortalt om Gideon.

Ho takka ja til testamente
og var lykkelig for å få eit
eksemplar av engelsk/norsk
nytestamente, skuletestamente. Det var det eg hadde
for handa. Då eg var komen
til Amsterdam, følte eg meg
heime. Turen var nesten
avslutta. Men det var godt
å koma heimatt til Bergen
og møta mannen min på
flyplassen.
Det hadde vore ein uforgløymeleg tur. Eg hadde
lært mykje, ikkje minst om
korleis Gud leder, vernar og
trøyster sine. Takk for at eg
fekk reise. Og tusen takk til
Herren som var med heile
vegen.

Reidun sammen med Jana Sheer, som kommer til Landsmøtet vårt i Bergen.
WWW.GIDEON.NO
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Biskop emeritus Ole Christian Kvarme har vært forfatter og medforfatter til flere bøker. Av og til
når vi leser bøker som ikke er helt ferske oppdager vi at noen beskrivelser holder seg meget godt.
Det er derfor redaktøren tar med siste avsnitt i en artikkel av Kvarme fra boken Bibelen i Norge.
Denne markante og dyktige prest og biskop ble født i Molde i 1948 og har arbeidet både i menighet, i Bibelselskapet og Israelsmisjonen. Han har vært i misjonsarbeid i Israel i en årrekke og i
Kirkenes Verdensråd. En biskop dette som sto og står for det samme syn på samliv og ekteskap
som det Gideon representerer. I mange av de tekster Ole Chr. Kvarme er opphavsmann til ser vi
at han alltid formulerer seg ut fra en autentisk bibelforståelse som vi kjenner oss igjen i. Når vi av
og til stusser kraftig over enkelte utsagn fra dagens biskoper, faller det, i alle fall for meg, en hvile
over at det denne biskop skriver er riktig. En person dette som vi et par ganger har forsøkt å få
som landsmøte-taler for oss, men han er vanligvis på den tiden i Jerusalem for å ivareta viktige
tillitsverv. Jeg gjengir her det siste avsnittet av hans innlegg i nevnte bok:

Gammel kulturarv – nytt oppbrudd
Da Elias Blix i 1890 skrev den salmen som
er blitt vår fedrelandssalme, satte han Guds
Ord i sentrum. Han spiller på Bibelens første
utsagn om Ordet og lyset og skapelsen av
verden, og han lar oss synge: «Du sende
ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet
strøymde.» Kan denne arven fra vår fortid
forbli et kulturelt og åndelig fundament i
fremtidens pluralistiske Norge?
Bibelen er ikke en statisk kulturarv, men
en dynamisk kulturutfordring, understreker Leslie Newbigin (amerikansk teologisk
forsker i boken The Authority of the BIble
and Western Culture). Dens autoritet ligger
ikke i at den er ufeilbarlig i sine historiske
opplysninger, og heller ikke i de erfaringer
den gjenspeiler. Nei, Bibelens autoritet ligger
i det at den gir oss nøkkelen til historien.
Men det er en annerledes og enestående historie, fordi den har en annen visjon av det å
være menneske enn det vi finner i våre egne
historiebøker.
Klarest ser vi den annerledes karakter i den
bibelske historie i Jesu oppstandelse. Det
er en begivenhet som ikke har plass i en
moderne virkelighetsforståelse, sier Newbigin. Jesu oppstandelse kan kun aksepteres
dersom den får bli begynnelsen til en ny virkelighet. Denne alternative historie er ikke
bare fortidig eller åndelig, den leves ut nå:
«Vi inviterer alle mennesker til å komme og
leve i den virkelige historie som vi kjenner,
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fordi han som er begynnelsen og enden til
all historie er nærværende i denne historien
om Jesus Kristus.»
Den jødiske og engelske litteraturforsker
Gabriel Josipovici gir uttrykk for et tilsvarende anliggende når han peker på et tema
som går igjen fra Bibelens begynnelse til
dens slutt. Det er Guds kall til Abraham:
«Bryt opp og dra av sted!» og det er Jesu kall
til sine disipler: «Følg meg!» Bibelen har ikke
tid for litteratur, sier Josipovici fordi dens
omfattende fortelling er et kall til oppbrudd
og til utfoldelse av det liv og den historie
som Bibelen selv skaper.
Dypest sett er det våre forfedres svar på dette kall til oppbrudd og ny historie som har
gitt Bibelen dens plass og betydning i vårt
samfunnsliv og i norsk historie. Dypest sett
vil Bibelen kunne bli folkets bok og troens
kilde i vårt samfunn i morgen dersom vi i
kristenliv og kulturliv i dag svarer på kallet
til oppbrudd og ny historie. Men da trenger
vi å slippe Bibelen løs i dens mangfold – med
evangeliets fortellinger, med klage og lovsang, i fest og feiring og med håpets klangbunn. Slik Elias Blix formulerte det:
«Men lyset og livet i ditt ord,
det ingen kan setja stenge.
Om fjellet er høgt og dalen trong,
ditt ord har då her sitt gjenge.»

■
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Ole Chr. Kvarme

For et år siden skrev tidligere biskop i Oslo
Ole Chr. Kvarme denne artikkel i Vårt Land
om Jesus og hans relasjon til de svakeste og
de som var utstøtt som følge av smittsom
sykdom – den har dessverre like stor aktualitet nå.

Barmhjertig nærhet og avstand
Fortellingene om Jesus handler oftest
om nærhet. Han gikk blant utsatte og
helbredet syke. I dag må også noen
tørre nærhet og gjøre det med det
ansvar og den risiko det innebærer.
I går leverte en av våre sønner mat og drikke på trammen vår. Han er i arbeid og omgås andre. Kona mi og jeg er i karantene. Da
vi kom ut, gikk han bort og holdt avstand.
Jeg ble overrasket, men forstod umiddelbart.
Nå er avstand nødvendig.
Om vi har lært noe i disse tider, voksne som
barn, så er det å vaske hendene. Personlig
renslighet er i fokus, hold avstand og vær
forsiktig i berøring med andre. Det kan
hende du selv er smittet eller kan få det med
deg, begge deler uten å vite det.

De urene
På Jesu tid var renhetsforskriftene viktige.
3. Mosebok er fulle av dem, og de er fortsatt viktige i jødisk tradisjon. Spedalske
var urene, de måtte holde avstand til omgivelsene og andre til dem. Min mormors
eldste søster var en av de siste spedalske i
vårt land. Etter at mine oldeforeldre gikk
bort, drev hun slektsgården alene. Da hun
ble sendt på sin siste reise til leprahospita-

let i Bergen, ble gården brent av frykt for
smittefare. I min oppvekst var dette ikke et
samtaleemne.

Jesus holdt barmhjertig avstand
Utenfor en landsby i Galilea møtte Jesus ti
spedalske. Det ble et særdeles enkelt treff.
På god avstand ropte de spedalske: Mester,
forbarm deg over oss. Jesus svarte og ropte
tilbake: Gå og vis dere for prestene! Levittiske prester bodde også i Galilea og var offentlig instans som skulle bekrefte når noen
var blitt rene. Ikke der og da, men underveis
til prestene ble de rene. Jesus holdt avstand,
men møtte dem med et tilrop. Avstand kan i
gitte situasjoner være nødvendig og uttrykk for barmhjertighet med enkle ord og
handling. Jesus følger også forskriftene ved
å sende dem til prestene. I dag må mange
oppsøke helsevesenet for å få vite om de er
smittet, er eller har blitt smittefrie.

Kroppen er et tempel
Renhetsforskriftene i 3. Mosebok ble tolket og utviklet av fariseerne før Jesu tid.
Dødsstraff, for eksempel, ble avskaffet. Gud
er livets Gud, og hans forskrifter skal ikke
føre til død, men liv. Når det påstås at Jesus
brøt med de gamle forskriftene, overses det
at han hørte hjemme i den jødiske tradiWWW.GIDEON.NO
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sjonen som betonte livets rett. Synagogen
har tatt vare på renhetsforskriftene, tolket
og utviklet dem videre. De holder sammen:
ånd og kropp, sjel og legeme. Det er i denne
tradisjonen Paulus skriver at kroppen er et
tempel for Den hellige ånd. Ikke kroppsfiksering, men enhet mellom kropp og ånd.
Helligelse og renhet i begge henseender.
Kan det som nå skjer, gi nytt fokus på denne
sammenhengen – for oss selv og i omgang
med hverandre?

Nærhet med ansvar og risiko
I dag må noen også tørre nærhet og gjøre
det med ansvar og den risiko det innebærer.
Vi har et godt helsevesen, mange følger
opp de som rammes, og mange sørger for
de nødvendige livsfunksjonene i det større
fellesskap. De drives av mer enn hensynet til
seg selv. En barmhjertig ånd eller sinnelag
i møte med andre. Fortellingene om Jesus
handler oftest om nærhet. Han gikk blant
utsatte, helbredet syke, trakk mange til seg
og ble deres venn. Men så skjer det. Ensom
går han inn i lidelsen forlatt av mennesker,
en mann av smerte, en de skjuler ansiktet
for. Tidlige kristne brukte ordene fra Jesaja
om Jesus på korset. De tok også med fortset-

telsen: Sannelig, våre sykdommer tok han,
våre smerter bar han. Der stod andre på
avstand. Han bar alle med seg.

Bønnens paradoks
På korset kom Jesus oss og alle mennesker
nær. Nå er han den oppstandne, lever og vil
være nær når vi rammes og prøves. Om vi
kan oppleve ham på avstand, er han der med
sin barmhjertighet for å føre oss gjennom
lidelse og død til nytt liv. I en gammel,
jødisk fortelling spør en elev sin læremester:
Når kommer Messias? Rabbien svarer at han
sitter blant de syke ved byporten. Studenten
går dit, men kommer tilbake og spør igjen:
Når? Rabbien sier: Det står skrevet: I dag,
om du hører hans røst!
Avstand og nærhet, begge deler er nødvendige, begge deler kan gi rom for barmhjertighet. Bønnens paradoks er at den også
innebærer ærbødig avstand og intim nærhet.
I dag ber jeg med de spedalskes rop: Mester,
forbarm deg over oss! og fortsetter: Forbarm
deg over vår verden og alle som lider! La
oss høre din røst og leve barmhjertig i disse
tider!

Velsigna vere augo dine
så du ser klårt.
Velsigna vere munnen din
så du talar sant.
Velsigna vere øyro dine
så du høyrer det som vert sagt til deg.
Velsigna vere hjartet ditt
så du fylles med kjærleik.
Velsigna vere føtene dine så du finn og går
på den vegen som er den rette for deg.
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Fra Auxiliary tilsynskvinne internasjonalt,
Patsy Pigford;

Hilsen til det norske Gideon
…vær alltid rede til forsvar overfor enhver som krever dere til regnskap for
håpet som bor i dere, men gjør det med ydmykhet og gudsfrykt.
(1 Peter 3,15.)
Kathy var min beste venninne da jeg var 9 år
gammel. Vi delte hemmeligheter sammen,
lo sammen og gråt når en av oss hadde det
vondt. Kathy var den første personen jeg
fortalte til at jeg hadde tatt imot Jesus som
min frelser. Kanskje du også har hatt en
bestevenn som dette? Det kan til og med
hende at din barndoms beste venn også ble
det i mange tiår fremover. Selv om Kathy og
jeg etter hvert ble adskilt blir vi veldig glade
når vi en sjelden gang treffes igjen.
Jeg er takknemlig for de nære venner Herren
har gitt meg opp gjennom årene, og to av
disse er min mor og min ektemann. Mitt
forhold til disse to minner mye om det jeg
hadde til Kathy den gangen hvor vi delte
hemmelighetene våre og lo og gråt sammen.
Jeg savner det å kunne dele alt med mor,
men gleder meg mye over vissheten på at
hun er med sin evige venn Jesus!
Auxiliary, damearbeidet i Gideon, har valgt
1. Peter 3,15 som vårt tema i år og det stemmer ganske mye med det faktum at Jesus er
vår perfekte bestevenn. Vi har en mulighet
hver eneste dag til å bety en forskjell i noens
liv når vi deler hva vår bestevenn Jesus har
gjort for oss. Like mye som jeg satte stor pris

på å kunne dele alt med min mor og kunne
dele fra hjertet alt med min mann, er jeg inderlig glad for å kunne dele absolutt alt med
Jesus. Når alt kommer til alt kjenner Han
meg bedre enn meg selv!
Jesus er nærmere oss enn alle jordiske venner. Han er vår suverene Herre, vår Skaper,
vår Forløser og så mye mer! Vi skylder Ham
alt! Jesus er med oss når det er stille og når
det stormer. Vi har fått det vidunderlige
privilegium og samtidig det ansvaret at vi
skal fortelle andre om Ham. Med en mykhet og en respekt, skal vi dele årsaken til at
vi har dette håpet som bor i oss: Vi er gitt
en gave til frelse gjennom Hans blod, uten
kostnader! Guds høyeste ønske er at ingen
skal gå fortapt, men at alle skal ha evig liv
slik som Joh 3, 16 sier oss. Han vil at alle skal
motta Jesus som sin Frelser og sin Gud. Vår
Herre ønsker at alle skal betrakte Jesus som
sin beste venn!
Jeg er evig takknemlig for min perlevenn
Jesus! Hilsen Patsy

P.S. Spør deg selv: I hvilket liv kan jeg gjøre
en forskjell i i dag?
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Gideons ledelse internasjonalt og nasjonalt mener at alle forsøk på å skape usikkerhet
om det bare er to kjønn ikke har holdepunkter i Bibelen. Som mann og kvinne skapte
Ham dem. Det skulle være relativt klar tale. I økende grad har enkeltmennesker og nå
tre-fire forskjellige organisasjoner satt seg som mål å gjøre dette mer flytende, tåkelegge
fakta og benytte kaoset som følger til å si at alle mulige typer seksualitet også er greit. Et
par av organisasjonene har med finansiell støtte fra staten (BUFIR = Barne, ungdoms og
familiedirektoratet) fått grønt lys for at de kan operere fritt i barneskolen og de offentlige
barnehagene. Artikkelen nedenfor er et opprop vi har mottatt fra en aksjonsgruppe som
Einar Helgaas og Peter Risholm står i spissen for, begge fra Laget som Gideons administrasjon har en dialog med for tiden. De har allerede fått flere hundre tusen underskrifter! Dette kan være relevant lesning for Gideons foreldre og besteforeldre.

Vern barna mot

kjønnsforvirrende undervisning
Som foreldre ønsker vi at alle barn skal vokse opp som trygge og lykkelige mennesker,
utrustet til å takle utfordringene og mulighetene de vil møte i livet.
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I naturen finnes det kun to kjønn, og
de kan ikke endres.

Det er positivt at både gutter og jenter har
frihet til å uttrykke seg på utradisjonelle
måter. Men vi reagerer sterkt på at våre barn
nå blir undervist i en ideologisk forståelse av
kjønn som bryter med etablert naturvitenskap.

For gutter og jenter finnes det mange måter
å uttrykke sin personlighet på, men bare to
kjønn. Noen barn bryter med tradisjonelle
kjønnsnormer, andre kan føle ubehag ved
kroppen sin, gutter kan like å gjøre ’jenteting’ og jenter kan like å gjøre ’gutteting’.
Men de er ikke av den grunn «født i feil
kropp».

Dette er bakgrunnen for Foreldreopprop
2022 (www.foreldreopprop2022.no).

Kjønn er en biologisk mekanisme for reproduksjon, og kjønnet hos alle mennesker
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Faksimile av
sin kampanje som er rettet mot
foreldre og besteforeldre.

identifiseres ved om man er disponert for å
produsere sædceller eller eggceller. Alle er
enten hunkjønn eller hankjønn, og dette kan
ikke endres.

I undervisningen settes nå biologisk
vitenskap til side, og dette er uakseptabelt.
Naturvitenskapen slår fast at det kun finnes
to kjønn. Likevel lærer barn nå at dette ikke
nødvendigvis er tilfelle. I stedet formidles
det stadig oftere en ideologisk forståelse av
kjønn som hevder at det finnes mer enn to
kjønn, at kjønn er flytende og at kjønn kan
endres. Dette bryter med Opplæringsloven
som sier at undervisningen skal fremme
«vitskapleg tenkjemåte» (§ 1,1).
At denne ikke-vitenskapelige forståelsen av
kjønn er tatt inn i skolens nye læreplaner
fra 2020, og at dette ikke har vært offentlig
drøftet og vitenskapelig kvalitetssikret, er
både udemokratisk, uansvarlig og svært
problematisk. Når jenter på tre-fire år blir
fortalt i barnehagen at de kan velge å være
gutter, er dette uetisk og skadelig påvirkning
av norske barn.

Ikke alle finner seg til rette i eget kjønn, og
det er åpenbart vanskelig for dem det gjelder. De må få forsvarlig og god, faglig hjelp.
Forskning og erfaring viser at de aller fleste
barn som opplever utfordringer i forhold til
eget kjønn, faller til ro i sitt biologiske kjønn
når de er kommet gjennom puberteten.
Det er fullt mulig å ivareta minoriteter
uten å avvise naturvitenskap. La oss utvide
rommet for hvordan man kan være jente og
gutt. Antallet unge som angrer på irreversibel behandling øker nå i mange land – et
viktig signal som norske myndigheter må ta
på alvor.

I barnehager og på skoler må barn få
sann informasjon.
Vi ønsker at Norge gjør som England, nemlig å stoppe tilgang til barnehage og skole for
organisasjoner med undervisningsopplegg
som formidler kjønnsideologi med uvitenskapelige og ikke-biologiske påstander om
kjønn. Barn kan ikke velge kjønn, det er
medfødt. Det er tid for å verne barna mot
kjønnsforvirrende undervisning.

De som trenger det, må få hjelp – ikke
usunn ideologi.
WWW.GIDEON.NO
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Gideon har siden før krigen hatt et konstruktivt samarbeid med sykehusprester og sykepleiere, men
mindre kjent, også med legene. Medlemmer i denne yrkesgruppen som også har Jesus som sitt
ideal er vi i en åndelig allianse med. Formannen for deres forening forteller her hvorfor, samtidig
som han gir oss et interessant innblikk i hvordan de står skulder til skulder i sin virksomhet.

NORGES KRISTELIGE
LEGEFORENING

Sterkere sammen
Av Otto Christian Rø
Leder i sentralstyret
Vi er stolt av vår historie
Norges kristelige legeforening (NKLF) ble
stiftet i 1936 av noen kristne leger, blant
annet Gordon Johnsen og Einar Lundby.
I dag er det 1100 medlemmer. Legemisjon
sto sentralt for dem som stiftet foreningen.
Siden har dette vært et av foreningens satsningsområder. Det har i mange år vært et
aktivt arbeid innen medisinsk etikk, særlig i
spørsmål som berører kristne legers yrkesutøvelse og enkelte sider ved den bioteknologiske utviklingen. Ved våre fire medisinske
læresteder er det lokale grupper av kristne
medisinerstudenter. Vi har lokalgrupper
rundt om i landet som vanligvis møtes
hjemme hos medlemmene. En gang hvert år
eller hvert annet år arrangerer foreningen
nasjonale samlinger; misjonskonferanse,
studentkonferanse og en samling som kalles
Inspiratio. Målet er å styrke det kristne fellesskapet gjennom bibel og bønn og utdype
viktige spørsmål i skjæringspunktet mellom
tro og fag.

En velorganisert aktivitet
Arbeidet ledes av et sentralstyre og en liten
stab av medarbeidere som er ansatt til å
ivareta driften, lede etikkarbeidet, koordinere misjonsarbeidet og støtte studentene i sin
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virksomhet. Foreningen eier og utgir tidsskriftet Inter Medicos som tar opp aktuelle
saker for kristne leger, tannleger og studenter og andre som engasjerer seg i legemisjon
og helsetjenestens ulike utfordringer. Tannleger er de senere årene innlemmet blant
foreningens medlemmer. Det samme gjelder
studenter i medisin og odontologi.
NKLF er tilsluttet en internasjonal organisasjon, ICMDA, International Christian Medical and Dental Association, som arbeider i
84 land og som har som visjon:
«A Christian witness through doctors and
dentists in every community in every nation».
ICMDA har 59 feltarbeidere som frivillige
medarbeidere i ulike regioner. Det arrangeres regionale og globale konferanser som
er til stor inspirasjon for deltakerne. Neste
verdenskonferanse er i Tanzania i 2023.
NKLF samarbeider også med de andre

N r. 1 - 2 0 2 2

nordiske landene og det arrangeres nordiske
konferanser.

faring åpner et mulighetsrom for en kristen
helsearbeider.

Nye nettverk, men en stabil strategi

La oss nytte mulighetene

Både NKLF og ICMDA satser på videreutvikling av digitale plattformer for å møtes til
tross for geografisk avstand og coronapandemiens begrensninger. Den britiske foreningen publiserer regelmessig et webinar. Dette
tiltrekker seg deltakere fra hele verden.
Eksempler på tema er kristen frimodighet
som lege, forholdet mellom kristen tro og
vitenskap, coronavaksineringens globale
utfordring. Liknende webinarer publiseres
også av NKLF, og dette blir et viktig satsningsområde framover.

En kristen lege må være årvåken, oppmerksom på det håp som pasienter formidler
i en fortrolig samtale ved sykesengen. Da
vil man ofte komme inn på spørsmålet om
Guds vilje når noe vondt rammer. Bibelens ord kan komme til hjelp når pasienten
har tid til å tenke, lese og kanskje sende en
bønn, en takk, til sin Himmelske Far.

Gideon deler ut bibler til landets helseinstitusjoner. Dette er et strategisk viktig arbeid.
For NKLF kan dette betraktes som et viktig
supplement til det som er kjernen i vårt
arbeid. I foreningens lover er Bibelen et av
våre fundament. Vår forening rettes seg mot
helsearbeiderne, mens Gideon også retter
seg mot pasientene. Det er en flott arbeidsfordeling som supplerer hverandre. Vi skal
leve i forvissningen om at «Guds ord virker
hva det nevner» og «Guds ord vender aldri
tomt tilbake». Kristne leger, tannleger og
studenter læres opp i og utøver et krevende
fagfelt. Det vanskeligste er ikke alltid det
medisinskfaglige, men møtet med den enkelte pasient. Sykdom kan gjøre mennesker
svake og usikre. Da er det viktig at den som
sitter med fagkunnskapen møter enkeltmennesket med respekt og ærbødighet.
Mange kristne helsearbeidere har erfart at
pasienter kan finne trøst og håp i Bibelen
ord. Da er det viktig at Bibelen ikke er langt
unna. Å få hjelp fra helsetjenesten, bli frisk
eller få hjelp til å bære sykdom kan føre
mennesker nærmere Gud. Troen kan styrkes
på Han som har skapt oss mennesker, som
oppholder oss og bevarer også når livet
utfordres. Under sykdom kan en kjenne seg
trøstet av Jesu ord om å komme til ham, alle
de som sliter og har tungt å bære. En slik er-

Vi har et helsestell som er basert på allmenne verdier og kunnskapsbasert behandling.
Har den kristne tro noen plass i dette? En
kristen lege vet at den kristne tro også er en
del av livet. Sviktende helse kan ofte aktualisere eksistensielle spørsmål. Trosforhold kan
virke inn på helsen, og dårlig helse kan virke
inn på troslivet. Pasientens egen preferanse
og de lovbestemte rettigheter vil som hovedregel trumfe legens personlige overbevisning. Det gjelder uavhengig av livsanskuelse.
Samtidig vil en kristen erkjenne at Gud ikke
er irrelevant selv i et sekularisert samfunn.
En kristen lege må beholde sin integritet,
også i møte med pasienter som ikke deler
den kristne tro. Pasient/legekontakten kan
representere et kristent vitnesbyrd i den måten man møter pasienten med respekt.
For NKLF blir utfordringen: Med troen på
Gud som skaper og Jesus som frelser blir den
kristne tro aldri irrelevant når skaperverket utsettes for trusler, når helsen svekkes.
Derfor kan vi som kristne leger forbli tro
mot kallet om å følge Jesu eksempel, på jobb
og i vår hverdag. Det kan gi «Mer himmel på
jobb og velsignelse i hverdagen».
For Gideon blir utfordringen: Fortsette den
gode gjerning og spre Det glade budskap så
lenge det er åpne dører. Det kan skape mer
lys over livet, også når sykdommens mørke
stjeler livskraft. Vi ønsker fortsatt en Bibel i
nattbordskuffen!
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Rune Arnhoff, Nordisk Bibelmuseum i Oslo:

Kun halvparten har en bibel hjemme
Flere eldre enn unge har en bibel hjemme,
men de yngre leser oftest i den, viser fersk
undersøkelse.
Drøyt halvparten av oss, 54 prosent, oppgir
at de har en bibel hjemme, ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for Nordisk
bibelmuseum.
I aldersgruppen 18-29 år svarer 38 prosent at
de har en bibel hjemme, mens 71 prosent av
de over 60 år svarer det samme.
– Det er kanskje ingen overraskelse at flere
eldre enn unge har en bibel. Før i tiden konfirmerte nesten alle seg, og barna fikk utdelt
en bibel på skolen. I dag har kristendommen en mindre tydelig plass i samfunnet,
sier Rune Arnhoff, initiativtager til Nordisk
bibelmuseum.
Arnhoff har Nordens største private samling av bibler, over 2500 forskjellige utgaver.
Biblene er utstilt t i Nordisk bibelmuseum.

Mest flittige
På spørsmål om hvor ofte de som har en
bibel hjemme leser i den, var svarene mer
overraskende.
Hele 15 prosent i aldersgruppen 18-39 år
svarer at de leser i Bibelen en gang i uka eller
mer, og det er klart over gjennomsnittet.
Blant de over 60 er det bare åtte prosent som
leser så ofte, og det er under gjennomsnittet.
– De eldre har nok ofte lest Bibelen før, og
34
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føler at de ikke trenger å repetere kjente
tekster, mens de unge er mer nysgjerrige.
De eldre har også gjerne tatt et livssynsvalg,
mens de unge er mer søkende når det kommer til tro og religion, sier Arnhoff.
Det er mer vanlig blant unge i dag å lese
nettbaserte bibler istedenfor de tradisjonelle
papirutgavene.
– Selv om man ikke er troende, er Bibelen
en viktig bok som kan være interessant på
mange måter. Den gir et innblikk i et tankesett og forteller en historie som kan være
givende også for ikke-troende, sier han.

Bibelen selger
Da den nye bibeloversettelsen kom i 2011 var
det en klar salgstopp. Etter det har bibelen
solgt jevnt og trutt.
– Vi fører et utvalg av bibler i alle våre butikker, og har hatt et jevnt salg av norske bibler
de siste årene, sier Gine Jonassen, kategoriog innkjøpssjef i Norli Libris AS.
Bibelen er i dag den boken som er mest
tilgjengelig over hele verden. Ifølge bibel.no
finnes det bibler, nytestamenter og bibeldeler
på hele 3223 språk.
– Det er verdens eldste, trykte bok, og den er
distribuert i over fem milliarder eksemplarer, sier Rune Arnhoff i Nordisk bibelmuseum.
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Kristendom og skolen,
før og nå
Helje Kringlebotn Sødal
Professor i kristendomshistore,
Universitetet i Agder
Gideon har lenge jobbet aktivt inn
mot norsk skole og merker godt at
den har forandret seg livssynsmessig. Utviklingen har gått spesielt
raskt de siste 25 årene, men her skal
det handle om lange linjer i forholdet
mellom skole og kristendom.
Da blir dette en fortelling om litt kontinuitet
og mye forandring. Kontinuiteten handler
om at det alltid har vært religionsundervisning med kristendom som sentralt emne.
Bruddene dreier seg om skolens formål og
styring, og om innholdet i undervisningen.
I så måte er årene 1889, 1969, 1997 og 2008
milepæler.

Kristendommen i skolen, fra det viktigste til nær uønsket
Lenge gikk kirke og skole hånd i hånd. Det
legger jeg stor vekt på i en ny bok, Norsk
kristendomshistorie 1800-2020. Fra selvsagt
tro til mangfold (2021). Tradisjonelt har skolen betydd mer for kristendommens posisjon
i landet enn mange andre oversiktsverk har
fått fram. I katolsk tid sto kirken og klostrene for det lille som fantes av systematisk
opplæring. Skolens første formelle læreplan
i Norge kom med reformasjonen og den nye
kirkeloven i 1537, Kirkeordinansen. Luther
hadde selv godkjent den. Loven regulerte
kirken og datidens eneste offentlige skole,
latinskolen. Den var primært en presteskole,
men noen elever valgte verdslige yrker.

Kirkeordinansen gjorde skolen til et statsanliggende med lovfestet innhold. Undervisningen skulle for det meste handle om
kristendom, og formålet var dobbelt. Skolen
skulle gjøre elevene til gode, lutherske
kristne, og gjøre dem til gode samfunnsborgere. Spissformulert ble dette doble formålet
stående helt fram til 2008, selv om formuleringene ble forandret mange ganger.
I 1739 fikk alle barn i Norge skoleplikt.
Tre år før hadde kongen pålagt alle unge å
konfirmere seg. Da måtte de kunne lese for å
forberede seg til «eksamen» – overhøringen.
Skriving og regning var ikke obligatorisk i
allmueskolen, men kunne komme inn hvis
foreldrene ønsket det og betalte. Mange ville
ikke det. Allmueskolen var tilpasset kirkens
behov og kontrollert av prestene. Det var
en kirkeskole som gradvis fikk flere fag og
løsere bånd til kirken.
Da folkeskolen kom i 1889, mistet kirken de
viktigste maktmidlene over skolen. Prestene
bestemte ikke lenger hvem som skulle
ansettes (eventuelt avsettes) som lærere, og
presten var ikke automatisk leder i skolestyret. Skolen ble en folkeskole, styrt av de
folkevalgte i kommunen. Biskop og prester
kunne bare uttale seg og gi råd. Samtidig
sto kristendomsfaget sentralt og var knyttet
til luthersk tro. I kombinasjon med skolens
formål gjorde dette at frikirkelige ikke kunne bli lærere før et stykke ut på 1900-tallet.
Når kristendomsfaget fungerte som del av
WWW.GIDEON.NO
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kirkens dåps- og konfirmasjonsopplæring,
måtte lærerne formelt være kirkemedlemmer, mente flertallet av datidens politikere.

Arbeiderpartiet ønsket ingen
kristendom
I 1918 programfestet Arbeiderpartiet å fjerne
kristendomsfaget i skolen. Det skapte stor
oppstandelse, for på dette punktet var de radikale ledere i partiet i utakt med mange av
partiets velgere. Programposten ble fjernet
året etter. De neste tiårene gikk Arbeiderpartiet isteden inn for å begrense omfanget
på kristendomsundervisningen, svekke
kirkens innflytelse over skolen og nedtone
kristne innslag i skolehverdagen. Dette var
ikke nødvendigvis populært, og det ble
ramaskrik i 1960-årene da kirkeministeren
foreslo å senke timetallet i kristendomsfaget
i forbindelse med innføringen av 9-årig skole. En stor folkeaksjon samlet inn over 725
000 underskrifter i protest. Forslaget falt.
Da grunnskoleloven kom i 1969, hadde
kristendomsfaget 2 uketimer hvert år. Det
er fortsatt timetallet for dagens KRLE-fag.
Loven fra 1969 innebar uansett et brudd
mellom kirke og skole fordi kirke- og
undervisningskomiteen hadde presisert at
kristendomsfaget var skolens fag. Undervisningen skulle hjelpe foreldre som hadde
døpt barna sine og lovet å gi dem en kristen
oppdragelse. Skolen hadde ikke ansvar for å
hjelpe kirken. Den måtte ta ansvar for egen
dåpsopplæring selv, het det. Lokalt var det
flere skoler som ikke tok så mye hensyn til
dette, men prinsipielt var det viktig.
Det neste bruddet mellom kirke og skole
kom i 1997 med KRL-faget. Mye var skjedd
i mellomtiden – som mer sekularisering,
et større og mer offensivt Human Etisk
Forbund, og stor innvandring. Politikerne som vedtok å innføre KRL-faget, fattet
et historisk vedtak. Nå ble skolens eldste
fag, kristendom, erstattet av et pluralistisk
religionsfag. Her skulle det undervises om
kristendom i felleskristen utgave, ikke om
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luthersk kristendom spesielt. Selv om kristendom skulle ha størst plass, skulle religioner og livssyn likebehandles på alle andre
måter. Faget var obligatorisk. Det var ikke
lenger mulig å velge livssynsundervisning,
eller å velge bort all religionsundervisning.
Flere minoriteter reagerte negativt.

Humanetisk Forbund markerer seg,
og mangfold er det sentrale
Støttet av Human Etisk Forbund gikk noen
foreldre til sak mot staten på grunn av
KRL-faget, fritaksreglene og koblingen mellom faget og formålsparagrafen. Dommen i
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen falt i 2007. Ni mot åtte dommere mente
at staten hadde brutt med menneskerettighetene. Regjeringen anket ikke, tross liten
margin. HEF hadde vunnet en stor seier.
Myndighetene gikk på sin side i gang med å
lage nytt formål for skole og barnehage. Det
ble vedtatt gjennom et tverrpolitisk forlik i
2008. Kirken protesterte ikke.
Så lenge skolens formål blant annet handlet om å gi elevene «en kristen og moralsk
oppdragelse», var det lite som formelt
hindret Gideon i å dele ut bibler. Etter 2008
er skolens formål ikke lenger så tett knyttet
til kristendom selv om denne religionen er
nevnt i formålet. Opplæringen skal bygge på
«grunnleggende verdier i kristen og humanistiske arv og tradisjon», men det står også
at dette er verdier som kommer til uttrykk
i andre religioner og livssyn, og at skolens
verdier skal være forankret i menneskerettighetene. Verken politikere eller skolefolk er
helt enige om hvordan formålet bør tolkes.
Uavhengig av tolkning står det fast at en
århundrelang «formålstradisjon» fra reformasjonen ble brutt i 2008.
Opplæringsloven forbyr forkynnelse i KRLE-faget. Nå foreligger det endringsforslag
om å forby all forkynnelse i offentlig skole.
Skolegudstjenester vil bli berørt av dette, og
UDIR har lagt seg på en tolkning som hindrer bibelutdeling. Direktoratet har sendt ut
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en anbefaling om å nekte dette – en anbefaling Gideon har protestert mot. Siste ord er
kanskje ikke sagt.
Sikkert er det uansett at utviklingen jevnt
og trutt har gått mot mer sekularisering og
større mangfold. Offentlig skole er blitt en
mangfoldsskole med litt plass til religion.
Samtidig har det blitt flere kristne friskoler.
De har ikke forbud mot forkynnelse. Det

er også sikkert at bibelbruken har sunket i
Norge de siste årene – bortsett fra den digitale som har økt, særlig blant unge. Utvikling av digitale bibler, apper og nettressurser
om Bibelen virker derfor som et framtidsrettet tiltak. Skolerelevans har det også fordi
elever skal «utforske» i alle fag og bruker
nettet mye i dette.

Gideon-kontoret er nå i Sandvika
Det er bare et halvt år siden vi meldte at
kontoret hadde fått nye rom i det bygget vi
hadde vært i 41 år. Dette lå på industriområdet Rud i Bærum. Like etter dette ble det
familieeide bygget solgt til et mer finansielt
basert selskap. Disse kastet sine øyne på oss
som satt relativt rimelig i vårt areal og dessuten hadde en kontraktstype som ga muligheten for oppsigelse på et halvt års varsel.
En omrokkering i huset av oss til dårligere
lokaler var ikke aktuelt. En søkeprosess i det
området styret mente var aktuelt, nærmere
Flytoget og Jernbanen, ga uventede gode
resultater i Sandvika – et meget attraktivt
område for mange. Denne plassering gjør
besøk til kontoret mye enklere. Vi ser en styrelse også i dette og takker mye for at vi nå

kan presentere et nytt Gideon-kontor, hvor
vi flyttet inn rett før jul, i

Malmskriverv. 4, 1337 Sandvika
Samme størrelse som det vi hadde før, i det
som tidligere var Politihuset i Bærum, rehabilitert til et ordinært kontorbygg. Vi finnes
på gateplan der, ganske lett å finne. Fire
minutter fra togstasjonen, like langt til Rådhuset i Bærum. Du er hjertelig velkommen
innom dersom du er i hovedstadsområdet!
Her kan du hente bøker og materiell, diskutere tjenesten vår, eller bare slå av en prat om
løst og fast.
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Dette kartet fra 1966 henger på veggen
på Gideons kontor i Sandvika.

Glimt fra
historien
Som kjent for mange er en viktig del av vår
forhistorie at vi er sprunget ut av Handelsreisendes og Forretningsmenns Kristelige
Forbund – det var også navnet vårt frem til
1951. Da ble vi assosiert med The Gideons
International og navn og logo derfra ble
gradvis tatt i bruk. Så har vi tatt vare på en
god del gammelt materiale som vi tror kan
være av historisk verdi. Fra det lille jeg har
rukket å se på forstår jeg at vi står i en svært
rik tradisjon. Det er mange kloke hoder og
solide kristne som har gått foran oss.
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Et typisk brev, fra 1939

Medlemsopptak, fra 1938

«Herr sogneprest Seip i Skien
Handelsreisendes Kristelige Forening tillater
seg herved aa søke om aa faa laane Skien
kirke til et møte søndag 28. mai 1939. Dette
er i forbindelse med utlegning av bibler på
hotellene i Skien. Vi er ogsaa takknemlig for
aa faa litt assistanse av en av stedets prester.
Som det kansk je er Dem bek jent saa driver
vaar forening et landsomfattende arbeide med
spredning av bibler paa de norske forretningshotell. Vi tar da by for by og pleier da aa ha
et offentlig møte i stedets kirke, hvor vi ogsaa
faar ta op kollekt til vaart arbeide som drives
helt med frivillige gaver. Vi har nu paa ca. 5
aar lagt ut ca. 2300 bibler paa over 100 hotell
i Norge, og denne gang staar turen for Skien.
Vi haaper også at Skien Menighedsraad vil
stille seg velvillig til vaart andragende, og vi er
takknemlig for at høre fra Dem,
Med høiagtelse, H.K.F.s styre»

En handelsreisende som har lest i våre bibler
får tilsendt dette brevet fra styret:
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«Herr reisende Thorleif Sand – k jære broder
Jeg har faatt brev fra Deres venn herr direktør Ragnar A. Hansen, Tromsø hvor han gjør
opmerksom paa at de kommer til Oslo denne
uke. Samtidig meddeler han den gledelige nyhet
at De har gitt Deres liv til Gud og at De vil
gaa ind for et nytt liv. Jeg vil av hjertet ønske
Dem til lykke med denne besluttning, og min
bønn er at Gud rikt vil velsigne Dem og gi
dem naade til aa leve et liv som blir helliget
Herren. Det er det eneste som fører frem i en
urolig verden. Ja, vi er mange troende handelsreisende og flokken blir større og større. Jeg
vil gjerne invitere Dem til vaart møte førstkommende lørdag hos reisende Torgeir Lien
…………………………………………..
Med hjertelig broderhilsen, Rolf Bjerkebæk»
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Rolf Kristian Eckhoff

Minneord
v/Stein Arne Haugland, Regionleder Vest
Rolf Kristian Eckhoff forlot oss 25. desember 2021.
Vi hedrer Rolf Kristian Eckhoff sitt minne og deltar i sorgen og savnet. Rolf
hadde et langvarig og trofast medlemskap i Gideon. Som styremedlem fikk
han tillit som tilsynsmann og kirkesekretær.
Rolf var en habil andaktsholder på medlemsmøter og var en flott representant
for Gideon på skoler, i kirker, på sykehjem, landsmøter og avdelingsmøter.
Vi savner smilet hans, de oppmuntrende og støttende ord. Spillet på trombonen gledet mange både på avdelingsmøter og landsmøter.
Rolf kjente Skriften meget godt og det var flott å ha ham med på laget vårt.
Våre tanker går nå til Astrid i savnet av sin kjære mann.
I 1. Johannes brev 5.13 står det:

”Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv,
dere som tror på Guds Sønns navn.”
Hvil i fred.

Terje Nordvik

Minneord
v/Stein Arne Haugland, Regionleder Vest
Terje Nordvik forlot oss den 31.desember 2021.
Takk for din trofaste, lange tjeneste i gideonarbeidet både som formann og
sekretær i Bergen Avdeling.
Terje deltok på avdelingsmøter, landsmøter, skoleutdelinger og kirkepresentasjoner. Han var raus og var meget godt kjent i Bibelen.
Varm deltakelse i sorgen og savnet. Våre tanker går til hans trofaste støttespiller og hustru, Gunnlaug, i savnet av sin kjære.
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Utsnitt av Landsmøteforsamlingen i Stavanger 2021.

Hvem er vi?
Hvem blir vi?
1. Vi blir Guds menn når vi setter vår

relasjon til Gud først, og prioriterer dette
i våre liv gjennom daglig bønn og avsatt
tid som brukes på Guds Ord. Også gjennom samvær med andre Kristus-følgere
styrkes vi i vår vandring.

2. Vi blir Troens menn når vi lever ut vår

tro på Gud i den dagligdagse omgang
med familie, venner og kolleger, og andre
vi treffer på – hvor vi frimodig deler denne tro der vi ferdes.

3. Vi blir Handlingens menn av å delta i

utvidelsen av evangeliets rekkevidde og
skaper interesse i menighetene, og når vi
er aktive på andre måter i vårt forbund.
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Gud vil forme oss slik at vi nærmer oss disse
tre pillarer i vårt arbeid. Gjennom vekst
i det åndelige utformer Han det som blir
vårt ettermæle. Og når disse tre får virke
sammen hjelpes vi til å oppnå vår misjon –
det å vinne andre for Kristus. Så vet vi at hos
dem som elsker Gud ordner alt seg til det
beste, hos dem Han kaller – som det står i
Rom 8,28:

«Vi vet at alle ting virker sammen til
det gode for dem som elsker Gud,
for dem som er kalt etter Hans råd–
slutning.»
(Bibelen Guds Ord, 2019)
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- til din orientering…
Brev til Oslo-skolene

På grunn av at vi har hatt for lite mannskap i hovedstaden de seneste år er det
sendt ut et tilbud om å komme med bøker
til alle ungdomsskoler direkte fra administrasjonen. Ikke mindre enn 54 skoler
var det. Selve brevet som ble benyttet i
januar får du ved kontakt til kontoret. Så
krysser vi fingrene, - ja vi folder hendene,
for at responsen skal bli god.

Forslag til Årsmøtet

Det er lenge til Årsmøtet vårt i juni. Men
faktum er at hvis du som Gideonmedlem
har forslag som du ønsker behandlet der
må vi ha det inn til oss pr. 1. april. Dette
fordi slike forslag alltid passerer styret før
de legges frem for det besluttende organet,
Årsmøtet. De forslagene som utformes
kan gjelde driften vår, organisasjonsformen, lovene våre, praktisk arbeid i Gide-

on og annet. For enkelte emner er vi både
begrenset og hjulpet av våre internasjonale lover og retningslinjer. Dersom du foreslår endringer som ikke kan behandles av
Årsmøtet skal vi straks gi deg melding.

Valg av styremedlemmer

Og så er det også valg på slike møter, det
er blant de viktigste avgjørelser vi tar –
hvem som skal sitte i ledende verv får
konsekvenser for mye av det vi gjør. Tenk
etter om du vil fremme forslag – kanskje
det du har på hjertet kan gi forbedringer i
vårt forbund?

Gideonvenner

Årsmøtet i Stavanger i fjor gikk inn for å
regulere det støttebeløpet for Gideonvenner til kr. 400,- pr. år. Vi oppfordrer alle
Gideonvenner til å gi sin årlige gave iløpet
av mars måned.

Medlemskontingenten

The Gideons
!nternational
in Norway

Malmskriverveien 4
1337 Sandvika
post@gideon.no
www.gideon.no

Tlf: +47 67 13 95 20
Bank: 8200.01.39935
Org.nr.: 969 960 702

Ola Hansen
Svingen
1010 Norge

Tid for medlemskontingenten

i GIDEON, 2022

Kjære medlem!

i året hvor kontingent
Vi har kommet til det tidspunktet 15. februar - belø
er den
en skal innbetales - fristen
for
å regulere til kr. 750,- både
pet har Årsmøtet valgt
. Som kjent går det meste
yrkesaktive og pensjonister
kommer inn til den internasjo
av ordinære gaver som
fungere etter hensikten
Gideon
skal
Men
nale misjon.
løser dagligdagse utfordringer,
må vi ha et apparat som
Bibel og
at
for
rette
til
legger
yter medlemsservice og
det trengs mest. Kontingenten
Nytestament går ut der
dette.
din blir et viktig bidrag til
mot de krefter som vil
Forbundet kjemper fortsatt
ord.
til å nå ungdom med Guds
innskrenke vår mulighet
møte presset fra våre mot
Vi har lagt en plan for å
på syke
også vil stanse Gideon
standere, grupper som
Som et betalende medlem
hus, i forsvaret og i fengsler.
på holder den kristne fane
stole
kan
vi
dem
av
er du en
i den viktige bønnen rundt
høyt, og som også deltar
som er
dem
av
en
er
du
at
for
forbundet. Vi takker Gud

i årets
på Ham» som det heter
«rotfestet i Ham og bygd
være stolte av at vi i Bibelen
landsmøte-motto. Vi må
ved rennende vann - det
blir lignet med et tre plantet
Powered by Cornerstone

Du som er medlem skal ha fått brevet
om kontingentinnbetaling nå. I vår
sammenheng som en organisasjon
som finansierer vår aktivitet gjennom
gaver og bidrag fra medlemmer og
Gideonvenner er jo dette et viktig skriv.
Betalingsfristen er satt til 15. og 19.
februar. Takk til alle som er presis med
innbetalingen!
Hvis du er usikker på om du har betalt
kan du sende en mail til
post@gideon.no, eller ringe 67 13 95 20,
så sjekker vi for deg.
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gir frukt.

ggende aktivitet - som
Vi er med i en viktig samfunnsby "At så mange som
sa det:
statsråd Kjersti Toppe nylig
betyr
kristne verdigrunnlaget
mulig støtter opp om det

The Gideons
International
in Norway

mye for samfunnet!"
nytt slutter opp om Gideons
Tusen takk for at du på
kontingenten!
tjeneste gjennom å betale
giroen, eller betal til Kari Olsen
Bruk informasjon fra denne
Nordmannsvei 2
VIPPSnr 19938.
1010 Norge
Med beste hilsen

JPA arJ• ec(
,1

Malmskriverveien 4
1337 Sandvika
post@gideon.no
www.gideon.no
Tlf: +47 67 13 95 20
Bank: 8200.01.39935
Org.nr.: 969 960 702
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Damearbeidet i The Gideons International in Norway
- tid for medlemskontingenten 2022

Steinar Hopland

GENERALSEKRETÆR

Kjære medlem!

8200 01 39935

Arbeidet som utføres av dere som er med i vår organisasjon kan neppe overvurderes. I helsesektoren, en
av de største i samfunnet, er behovene for oppmerk-

750.00

19.02.2022
somhet mot den åndelige siden i livet enda større enn

tidligere. En pandemi av en type vi aldri har sett maken
til i nyere tid gir mye sykdom i hjemmene, fulle sykehus
og legekontorer; og en usikkerhet i befolkningen som
ellers bare finnes under store konflikter og i krig. Ordet
om Vår Herres overvåkning av våre liv, og Kristus som
vår Frelser og Trøster i alle situasjoner bør distribueres
bredere ut enn noen gang tidligere. Her ligger det en stor
jobb for oss også i 2022. Kontingenten som kommer inn
går til disse oppgavene; tilrettelegging for feltarbeidet,
innkjøp av bøker og organisering av det hele.

Fakturanr 162
Medlemsnummer G00

The Gideons International
Malmskriverveien 4
1337 SANDVIKA

Ola Hansen
Svingen
1010 Norge

in Norway

Takk for at du nok et år gir oss ditt bidrag. Årsmøtet
valgte å regulere medlemskontingenten til kr. 400,-.
Fristen er satt til den 15. februar.
På forfallsdato

Bruk informasjon fra denne giroen, eller betal til
VIPPSnr 19938.
Så nevnes kort behovet for flere kvinner i Gideon; kan
det tenkes at det i din beskjentskapskrets finnes potensielle, fremtidige medlemmer eller Gideonvenner?
Kanskje du kan hjelpe oss i markedsføringen mot disse.
Takk for at du står med i arbeidet for å vinne flere for
Kristus! Og for at du husker forbundet i daglig bønn!
Apg 28,23. «Han la ut for dem og vitnet om Guds rike,
og søkte å overbevise dem om Jesus ut fra Mose lov og
profetene, fra tidlig morgen til sen kveld».
Med ditt bidrag og din innsats vil Gideon ha framgang!
Med beste hilsen

Steinar Hopland
GENERALSEKRETÆR

bli belastet med AvtaleGiro
vil denne faktura automatisk

8200 01 39935

400.00
15.02.2022

Fakturanr 161
Medlemsnummer A00

Kari Olsen
Nordmannsvei 2
1010 Norge

The Gideons International in Norway
Malmskriverveien 4
1337 SANDVIKA

020011790068

400 00

2

8200 01 39935
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Nye gideonvenner
20.11.2021 - 14.02.2022
Sarpsborg
Rolf Arthur Kabo
Terje Rolstad
Fredrikstad
Marco Christ
Skien/Porsgrunn
Else Berit Andersen
John Tore Tollefsen
Kristiansand
Benjamin Pailer
Bergen
Runar og Ingrid A Sæle
Ålesund
Eivind Aure

Nye gideonitter
20.11.2021 - 14.02.2022
Sarpsborg
Leonhard Johansen
Oslo
Willy Mosnesset
Lillesand
Frank Sæle

Vi gratulerer
80 år

04.03		
28.03		
18.04		
27.04		
05.05		
09.05		
20.05		

85 år

02.03
11.03		
12.04		
24.04		
01.05		

våre seniorer

Olav Søvde
Harald Flå
Oddvar Olstad
Gunnlaug Helene Nordvik
Jarle Østbu
Reidun Warud
Asbjørn O. Seberg
Arnfinn Fagerheim
Leikny Pauline Vannes
Oddvar Tesaker
Kari Tesaker
Solveig Frustøl

90 år

03.03		 Thor Adler Olsen
14.04		 Bjørg Skolt
28.05		 Per Pedersen

95 år

05.06		 Mary Noreide
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ANNONSE
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Haugstad Eiendom AS
4362 Vigrestad

Digger du regnskap?
- det gjør vi
Executive search | Rekruttering | Lederutvelgelse

SARPSBORG
ØSTFOLD

LUF T TIL LUF T VARMEPUMPER OG AIRCONDITION

Salg - Veiledning - Montering - Service
Tlf:

930 82 218

mail@promonter.no www.promonter.no

Skulle

hamar@accountor.no | brumunddal@accountor.no
www.accountor.com/norge

sykler

- barnevogner - gaveartikler

Josef Størkersen
4276 Veavågen
Telefon:

52 82 41 50

din annonse
stått her?

TAKK til alle våre

ANNONSØRER som støtter
GIDEONARBEIDET
WWW.GIDEON.NO
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ANNONSER
ANNONSER
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Ronda AS
Randabergveien 308
4073 Randaberg
post@ronda.no
Tlf. 918 98 621

SANDNES AVDELING

JÆDER Ådne Espeland A/S, 4330 Ålgård
Hadland-Oseland AS, 4330 Ålgård
JÆREN AVDELING

Gilje Vindu, Dirdal
TROMSØ AVDELING

Bernt Hansen Eftf., 9110 Sommarøy
MOLDE AVDELING

Kirkeland Begravelsesbyrå, Molde

Annonsepriser
1/12 side pr. nr. kr.
400,1/6 side pr. nr. kr.
770,1/3 side pr. nr. kr.
1500,1/2 side pr. nr. kr.
2200,Helside pr. nr. kr.
4400,Små linjeannonser pr. år kr. 800,PLUSS merverdiavgift
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ANNONSER
Erlend Nilsen 99273118
erlend.nilsen@k-kompetanse.no

Maritime kurs, undervisning, konsulenttjenester

Jan Inge Nilsen 95190746
jan.inge.nilsen@k-kompetanse.no

Skulle

din annonse
stått her?

SERTIFISERT OG DOKUMENTERT OPPLÆRING

Arrangement,
overnatting, selskap.
VELKOMMEN!
6793 Innvik - tlf. 57 87 49 90

post@innvikfjordhotell.no www.innvikfjordhotell.no

Torggata 9, 4580 Lyngdal
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Vi tilbyr kurs og opplæring:
D5, D6, D5L, Instruktørkurs,
Passasjer og krisehåndtering
Se vår hjemmeside www.marpro.no

AS
Investeringer
Harald Hårfagres vei 21, 4633 Kristiansand

R evisjon
. Attestasjon
. Årsoppgjør
. rådgiving
Verksgata
54, 4013
Stavanger
Pedersgata
16 - 4013 Stavanger
- Telefon
Telefon
51 84 93
93 51 84 93 93
firma@abacusrevisjon.no

www.abacusrevisjon.no

Vi borer i fjell, løsmasser og kombinasjonsmasser for etablering av nye rør.

olimb-anlegg.no
WWW.GIDEON.NO
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En rakrygget dronning
Både i vår fedrelandssalme og i kongesangen er kristendommen grunntonen i
innholdet. Tidligere i sine nyttårstaler har våre konger bedt Gud velsigne landet.
I vår tid er dette mindre klart uttalt, selv om vi fortsatt vet at det kristne verdigrunnlag holdes i hevd av det norske kongehus.
Går vi til nabolandet i sør er imidlertid all tvil fjernet.
Dronningens valgsprog er "Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke".
Dronning Margrethe er tindrende klar:

Jeg stoler på Jesus
Å tro på Gud betyr for meg noe helt
annet enn før, da hadde jeg en teoretisk
tro. Å tro på Gud er for meg i dag like
natrulig som regn og solskinn.
For meg betyr Jesus Guds mulighet til
å vise menneskeslekten at Han går med
oss og er midt i blant oss. Jesus er Guds
vitnesbyrd om at vi ikke bare har en Gud

Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

som er Skaperen. Vi har en Gud som
kommer til oss for å gjenløse oss mennesker til seg. Derfor våger jeg å stole på
Jesus - som en benådet synder og som
dronning.
Dronning Margrethe av Danmark
til Berlingske Tidende

