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Mistet èn tro,
fant en annen

Spiste søppel
i Bergen
En mann i 40-50-årene spiste
nylig rett fra søppelbøtten i Kirkegaten i Bergen sentrum. Det
melder BA. Det var Karl Henrik
Nymo som så mannen fra kjøkkenvinduet sitt, og tok bilder av
han. Mannen spiste ulike kasserte matvarer han fant i søpla.
Nymo antar at mannen var søreuropeer.
Robin Hood-huset i Bergen
er et rusfritt møtested for økonomisk vanskeligstilte mennesker. Daglig leder Marcus Amano er kjent med at søreuropeere
har problemer i Bergen.
– Siden mars i fjor har vi vært
i kontakt med om lag 400 mennesker fra Sør-Europa som har
vært på leting etter jobb eller
bolig, sier han. På Robin Hoodhuset kan de bruke PC, kopimaskin og telefon.
– Det største problemet er
jobb og bolig, som er veldig dyrt
for dem. Noen klarer seg, andre
går det ikke så bra med, sier
Amano. Han forteller at flere av
søreuropeerne bodde på gaten i
vinter. Han synes likevel det er
underlig at noen skal måtte lete
i søpla for å finne mat.
– Hos Kirkens Bymisjon kan
de som trenger det hente mat to
ganger i uken. Hos oss kan folk
som er sultne spise varm lunsj
tirsdag og torsdag. Derfor bør
ikke matmangel være det største
problemet, sier Amano. KPK
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folket
vinne mennesker for Jesus, og da
må vi kanskje bytte hus av og til.
Det som også er interessant, er at
vi har holdt oss til livssynsnøytrale
steder, men likevel har mennesker
kommet til tro.

Kirke for folket
– Folk skal gå oppmuntret og utrustet ut fra oss og gjøre en forskjell i sin hverdag, i sine nabolag,
på arbeidsplassen. Du kan vel si
det, litt omskrevet, med Johannes:
Ordet ble menneske og flyttet inn
i et nabolag nær deg. Det er slik vi
vil være som menighet.
Det kan ligge mye og tung symbolikk i å overta noe som en gang
var maktsenteret i den røde industribyen i Nedre Telemark, og som
også var en tung aktør i byens natteliv, med diskotek, pub og danserestaurant.
– Tanken har jo slått oss at det
faktisk er Folkets Hus, sier Gulliksen og legger trykk på «folket».
– Vi ønsker at kirken skal være
et hus for folk, så det er et godt
navn. Det føles også riktig å kom-

me til dette stedet. Da jeg var ung
og evangeliserte på gata, var jeg på
nettopp disse utestedene og snakket
med folk om Jesus.
Jeg vet ikke hvor
mange ganger folk
har lagt hendene
på Folkets Hus og
bedt om at noe må
skje der. Det har
jeg selv vært med
på. Nå skjer det
altså.

”

kene. Bortsett fra lederskapet, har
mange ikke-kristen bakgrunn.
– Bare
siden høsten
har
over femti
mennesker tatt en
beslutning
for Jesus
og begynt
hos
oss.
Vi ligner
ikke på så
mange andre, for her
Rolf Inge Gulliksen
er de fleste
nye i troen.
Studenter,
unge familier og mye ungdom,
forsikrer Gulliksen.

Vi ønsker ikke å kjøpe
og binde oss til et
fast lokale som kan
begrense veksten.
Jeg ønsker å vinne
mennesker for Jesus.

– Stjeler ikke
Menigheten har
formelt ikke så
mange medlemmer, bare drøyt 150.
– Vi har nok ikke tenkt så mye
på nettopp dette, men nå skal vi
gjøre en større innsats for å få de
som går hos oss til å bli medlemmer også, håper pastoren.
Medlemmer fra andre menigheter er han imidlertid ikke interessert i. Han vil bli trodd på at
Arena ikke «fisker» hos nabokir-

Rask vekst
Den dag i dag mener Gulliksen at
han har et godt forhold til modermenigheten, og nettopp Evangeliehuset anbefalte Arena for opptak i pinsebevegelsen. Det skjedde
uten innsigelser.

Heller ikke nabokirken rett over
gata regner Gulliksen å få problemer med.
– Du kan vel si det slik at selv
om vi er ganske forskjellige, regner jeg med at vi blir gode naboer
for pater Reidar Voith.
Det er Porsgrunns gamle, katolske menighet Gulliksen snakker
om. Vår Frues kirke har likevel
en ting til felles med Arena: De to
menighetene vokser mest i Telemark.
Gulliksen håper at Arena fortsetter veksten. Akkurat der er den
beskjedne pastoren utålmodig,
veldig utålmodig. Nesten så man
blir fristet til å tro at om Gud ikke
går fort nok, kan Gulliksen komme til å springe i forveien.
– He-he, ler Gulliksen avvæpnende og kledelig beskjedent. Han
skal videre til strategimøte med
menighetens øvrige ledere. DAGEN

Avskjed og velkomst
i Oslo Sjømannskirke
■■Over 100 mennesker var til
stede da Oslo Sjømannskirke
tok offisielt avskjed med
kirkens bestyrerpar gjennom
15 år, Karin og Tor Andersen.
Det var også velkomst og
forbønnshandling for det nye
bestyrerparet, Anne Katrine
og Brynjulf Jensvoll. Høytideligheten fant sted i forbindelse med formiddagsmøtet
søndag 3. juni der Ivar Gjerdi
talte.
Under kirkekaffen var det
takk og gaveoverrekkelse
til Karin og Tor Andersen
ved styreformann Haakon
Korsgaard. Det var flere
hilsener, bl.a. av landsstyreformann Reidar Kvilhaug. Karin
Andersen takket for årene
ved Oslo Sjømannskirke og
godt samarbeid med styret og
frivillige. KPK

