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DEN NORSKE KIRKE I FÆRDER

• Kommunesammenslåing 1. januar 2018

• Fem vidt ulike menigheter

• Seks kirker, to kapell, kirkestuer, fire gravplasser (en midt i skauen)

• To barnehager og et velutviklet korarbeid

• 40 ansatte, noen hundre frivillige, 24 000 innbyggere

• Arbeidskirke, kulturkirke, middelalderkirke, pilegrimsled

• ...og sommerparadis med store kontraster, redere, kongen og barnefattigdom



HVORFOR BRUKE PENGER PÅ PAPIR?

• Så lenge brødet og vinen gis i hånda, er det marked for papir

• Folk er godt vant

• Gode magasiner åpnes flere ganger

• Hvis du er stolt av noe, vis det! 

• Få oppsøker informasjon – vet ikke hva man savner

• Alle er ikke på Facebook, men alle har en postkasse

• Demokratisk – gratis, til alle

• Det kommer lite spennende i postkassa



PAPIR ALTSÅ. HVA NÅ?

• Hva vil du si – og hva vil de høre?

• Informasjon? Evangelisering? Oppbyggelse? Kultur? Historie?

• Alt dette og noe helt annet?

• Hvem leser – og hvem vil dere skal lese?

...når du får noe i posten, hva tenner deg?



MÅLGRUPPE

Menighet

Folkekirke

Kirkefremmede



MÅLSETNING –TILLITSTRAPP

Interesse Engasjement Deltagelse



TILLITSTRAPP I PRAKSIS

• Ser artikkel, liker post... ...og deltar på aktivitet 



FØRSTE-,  ANDRE- OG TREDJEINNTRYKK

• Må bli med inn – forbi søppelkassa

• Må åpnes – og blas i

• Må gi mersmak – og åpnes igjen

Forside

Foto og design

Tekst
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HOVEDSAK

Andrea Nicolaisen Brun og 

Bernard Maury-Aveline giftet 

seg i Hvasser kirke. Her er 

deres og våre tips for en 

vellykket vielse!





ET KNIPPE NØKLER

• Substans! Folk vil ha substans

• Vis fram lokale steder og ansikter

• Tenk langsiktig. Jula kommer brått på

• God planlegging gir solide saker

• Faste spalter gir bedre tips

• Gjør det dere er gode på, og det dere vil bli gode på

• Gå for det du tror på! Det er din brann som skal bære bladet



VÆR MODIG!

• Første blad:  Ateist på forsida

• Andre blad: Likekjønnet vigsel

• Senere: Redaktøren som ikke trenger Gud

• ...og presten som ikke ber, ungdommen som valgte bort kirka, depresjon, kreft, krigen, å 

miste barn, å miste pappaen i familien, å være flyktning, å mislykkes som mor, å ha barn 

med spesielle behov, å vokse opp som lausunge, alkohol, ensomhet, døden – kort sagt, 

livet
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MIN TRO

Hvorfor tro på Gud i 2019?

Vi spør og får svar av

Kris tin a Be rgh

som har vokst opp i 

Nøtterøy kirke.
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PORTRETTET

Født i Guds bilde    
– en gang til

Kristina Bergh ble kristen på terrassen, har Bibelen på app, 

giftet seg med en kvinne og ble døpt som voksen.

TEKST: Kjell-Richard Landaasen FOTO: Torill Helene Heidal Landaasen

D
et ble en veldig fin dåp. Nær og personlig, intim og høyti-

delig, alt på en gang. Akkurat sånn jeg ville ha det.

Kristina Bergh snakker om sin egen dåp. Men i motset-

ning til de fles te  ble hun ikke båret fram – hun gikk selv. Kirken 

var heller ikke fylt til randen av tanter og onkler, og veien dit var 

både lang, intens og personlig.

BEDRE KJENT MED GUD

Kristina har aktive kristne i familien, men det var Nikoline som 

introduserte henne for kristen tro i den lille, karismatiske menig-

heten Intro i Tønsberg.

– Jeg brukte tid på å bli klar for det. Men da jeg kom, var det 

høy musikk med bass, det var som et utested, bare med et kristent 

miljø der man snakket om Gud og Jesus. Det var uvant. Det var 

ikke den tradisjonelle modellen der man sitter på rad og rekke.

Intro ble etter hvert til Hillsong, som senere igjen flyt tet  til 

Drammen. Det ble for langt, så nå prøver de miljøet i Bykirken.

– Jeg synes Hillsong passet bra for unge i startfasen av å bli 

kjent med Gud. Nå ønsker vi å bli kjent med Gud på et dypere 

nivå. Vi har tenkt lenge på hvor vi skal gå; vi vil kunne gå sammen 

og bli tatt godt imot, forteller Kristina.

HANDLER OM RESPEKT

Mange menigheter og kirkesamfunn har tatt oppgjør med sin 

behandling av homofile .  Kristina har ikke selv opplevd noe nega-

tivt, men hun og kona har sammen opplevd å bli diskriminert av 

enkelte tradisjonelt kristne personer.

– Det har vært kommentarer fra enkeltpersoner. Det går jo inn 

på deg, for det berører hele den du er når noen mener noe om 

livet ditt. Jeg står sterkt på at Gud er kjærlighet og diskriminerer 

ikke. Han elsker oss som vi er, og det er det som betyr noe.

Kristina påpeker at Bibelen er åpen for tolkning.

– Man trenger ikke støtte det, men enkelte ting kan man holde 

for seg selv. Vi kritiserer ikke hva de tror. Det er viktig med like-

verd, og det å respektere hverandre går begge veier.

Kristina mener det er viktig å ikke legge skjul på hvem man er, 

da Gud ønsker at vi skal elske oss selv som vår neste.

– Vi tror Gud har en mening med oss. Det er kanskje at vi kan 

være gode eksempler, og være med på å åpne sinnene til mennes-

ker rundt oss. Vi ønsker å være gode forbilder på to jenter som 

gifter seg, og samtidig har et nært forhold til Gud.

GOOGLET Å TRO

Mange kommer fort i konflik t  rundt disse spørsmålene, men 

Kristina snakker vennlig og lett.

–  Hvorfor er du så rolig? 

– Jeg tror Gud snakker gjennom meg, at disse ordene kommer 

fra Gud gjennom meg. 
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Møtet med Gud satte spor.

– Jeg fant min tro først for to år siden, sier Kristina. 

–  Hva skjedde da?

– Mamma har bedt for at jeg skal finn e en tro i mange år, men 

jeg var ikke klar for det. Så møtte jeg Nikoline, som har et nært 

forhold til Gud og som begynte å be for meg. Da var 

det to som ba. Så satt jeg alene på terrassen en 

ettermiddag, og tenkte at det hadde vært så 

fin

t

 å få en tro, men jeg visste ikke hvordan. 

Så jeg googlet «hvordan tro på Gud».

Svaret hun fant var at alt man trenger å 

gjøre er å åpne opp og si ja til Gud, så vil 

han senke troen over deg.

– Da jeg leste det fikk  jeg en trosopple-

velse, som gåsehud som vibrerte gjennom 

hele kroppen, opp i hodet og ytterst i tærne. 

Da skjønte jeg at «oi, ja… nå tror jeg på Gud.»

GUD SITT SPRÅK

Mange kristne kan fortelle om uvanlige følelser og opplevelser 

– men ikke alle. For noen handler tro mest om tanke, for andre 

er det handling, og noen opplever en ny åndelig dimensjon. For 

Kristina var dette begynnelsen på en reise.

Den uvanlige opplevelsen har hun fått fle

r

e ganger.

– Jeg får den spesielt ofte i kirken, uavhengig av hvor jeg er. 

Setter jeg av tid til Gud, kan jeg få den igjen. Om jeg hører en linje 

i lovsang, leser et bibelvers, hører noe som gir resonans... jeg tror 

det er Gud sitt språk til meg når han prøver å veilede meg.

–  Mange forteller at de blir forandret når de blir kristne. Har 

du m erket noe til det?

– Jeg tror den viktigste forandringen er at jeg har en ny 

drivkraft til å ta sunne valg for meg selv. Veien til usun-

ne valg var kortere før jeg fikk  min tro. Nå tenker jeg 

på de som er rundt meg, hvordan jeg bør handle. 

Jeg har fått en ny evne til å se de gode valgene 

man tør ta, selv om det ikke alltid er like lett.

BEVISSTE VALG

–  Har du fått noen nye vaner som  en del av 

troslivet?

– Vi prøver å gå i kirken når vi kan, på søn-

dager. Hos svigermor snakker vi mye sammen, 

leser i Bibelen sammen, og så har jeg en bi-

bel-app, der jeg kan velge tema og får tilsendt 

daglige bibelvers. Det hjelper meg å sile ut, for Bibelen kan være 

vanskelig å forstå. Hvis man skal begynne å lese Bibelen, er det 

viktig med en plan, og å starte i Det nye testamentet.

–  Hvorfor valgte du Den norske kirke til dåpen?

– Jeg ville døpe meg i en kirke der jeg følte tilhørighet, og jeg 

føler en sterk tilhørighet til Nøtterøy kirke. Jeg har vokst opp 

PORTRETTET

”Veien til usunne valg 

var kortere før jeg 

fik

k

 mi n tro.  

Br y llu p . Kristina 

giftet seg i Nøtterøy  

kirke m ed sin Nikoline.                

(Foto: Privat)
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med gudstjenester i denne kirken, og jeg gikk på barneskole på 

Nøtterøy. Vi giftet oss i Nøtterøy kirke – det er en konstant. 

–  Vet du hvorfor du ikke ble døpt som  barn?

– Mamma kom bort fra sin tro noen år, så da jeg ble født var 

hun ikke kristen. Min far er hel ler ikke troende. Så de ville jeg 

skulle velge selv. Det var det som føltes riktig for dem der og da.

–  Hva tenker du om  det?

– Det var fint  for meg å få muligheten til å ta et bevisst valg i 

voksen alder om å bli født på ny i Guds bilde. Men jeg ønsker at 

våre barn skal døpes når den tid kommer, legger hun til.

Kona har nemlig vokst opp i et kristent hjem, og paret tror 

på den gode påvirkningen det gir å ha et positivt, kristent miljø 

rundt seg.

FØDT I GUDS BILDE

Så ble hun altså døpt. Dåpen ble innstiftet av Døperen Johannes, 

en slektning av Jesus som mante folk til omvendelse. Ved å duk -

kes under i Jordan-elven skulle dåpen symbolisere renselse fra 

synd. Etter Jesu død og oppstandelse fikk  dåpen en enda sterkere 

symbol – døden til det gamle mennesket, og oppstandelsen av 

det nye.

–  Hva betyr dåpen for deg?

– Jeg ble født på ny i Guds bilde da jeg fant min tro, men dåpen 

er en bevisstgjøring av det valget. Jeg lar meg lede av Gud. Jeg 

tror det gjør noe med deg som person, du åpner deg på en annen 

måte.

Kristina ønsket ikke å stå foran en kirke full av ukjente men-

nesker, men valgte å ha dåpen etter gudstjenesten, med bare 

nærmeste familie til stede, som deler hennes gudstro.

– Vi var seks stykker pluss kirketjener. Vi hadde stoler foran 

alteret, vendt mot døpefonten, forteller Kristina, som sammen 

med pensjonert prest Egil Stray Nordberg hadde valgt salmer 

og tekster som hun kjente seg igjen i. Hun valgte også faddere 

selv – kona, moren og svigermoren. Presten spurte Kristiane selv 

om hun ønsket å døpes i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds 

navn.

Kristina svarte ja. Presten tegnet et kors, øste vann over hodet 

tre ganger, og så var Kristina døpt.

–  Opplevde du noe?

– Jeg fik

k

 gåsehud- oppl evel sen.  Ma nge ganger.

Dåpsgudstjeneste

Har du selv lyst til å bli døpt? Ble det for hektisk med småen i ammetå -

ka, var det vanskelig å samle familie n, eller er søndag rett og slett bare 

en dårlig dag? Lørdag 9. november klokka 11.30 har vi egen dåpsguds-

tjeneste for store og små i Teie kirke. Har dere tenkt på dåp for noen i 

familien, er dette en fin anledning! For mer informasjon og påmelding, se 

kirken.no/faerder

Då p . Tre m åne-

der etter bry llupet 

ble Kristina døpt.                               

(Foto: Privat)

PORTRETTET



























SAMVIRKE PAPIR OG DIGITALE FLATER

• Nedlastbar PDF med lenker

• Lydavis på KABB

• Reels, stories og kort lesning på SoMe

• Spillelister på Spotify

• QR-koder til tidligere artikler og YouTube

• Foto fem år i arkiv – gjensidig trygghet

• Vipps – men giro er størst







KONKRETE RESULTATER

• Kormedlemmer og dåpskjoler

• Eldre har gått fra formiddagstreff til nattverd

• Barn har begynt på søndagsskole og andre tilbud

• Fortsatt støtte fra kommunen

• «...hilsen ikke kirkegjenger»

• Størst respons på døden

• ...og døden er vi gode på!



Tenk stort om det du driver med!

Din glød kan sette andre i brann.

Færders evangelium 5.1


