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Jesus er etterlyst! I teatret, blant politikere og i samfunns-
debatten blir spørsmålet om hvilke verdier som skal forme 
dagens samfunn diskutert. Mange vil gi et bud på verdiene 
Jesus sto for. Når vi stiller spørsmålet «Hvor skjer Jesus?» 
ønsker vi å sette fokus på det vi mener er det sentrale ved 
Jesus: den måten han møtte mennesker på. Vi vil vise 
mennesker som representerer Jesu måte å handle på 
– uavhengig av om det skjer innenfor eller utenfor en kristen 
bekjennelse. Koblet sammen med Jesu ord i evangeliene 
vil fotografiene utfordre til ettertanke og debatt om hva 
Jesu måte å handle på kan bety i vårt samfunn i dag.

Fotografen Andrè Clemetsen samarbeider med teologen 
Halvor Moxnes om utstillingen som blant annet er inspirert 
av forestillingen til Bjørn Eidsvåg, «Etterlyst: Jesus» og den 
verdi-debatten den har skapt. En annen inspirasjon er det 
arbeidet for mennesker og deres verd som drives av Kirkens 
Bymisjon. Utstillingen vil vises i Oslo Domkirke, i Kirkens 
Bymisjons avdelinger i Norge, og er også vist i sammenheng 
med «Etterlyst: Jesus» på Det Norske Teatret og på turné.

Halvor Moxnes
André Clemetsen

Utstillingen er tilrettelagt  for døve og døvblinde.  Tekstene som 
følger bildene er tilgjengelige gjennom døvetolkning på film 
via QR koder.

Hvor skjer Jesus?

Fotograf og kunstner André Clemetsen er kjent for sine varierte arbeider og 
priser, gjennom kunst og fotodokumentariske utstillinger og bøker - i både 
innland og utland. Han har fortiden en permanent utstilling på Lovisenberg 
Diakonale sykehus om psykiske lidelser; “Brakkepsyke i paradis”. Han holder 
også ulike foredrag fra sine reiser og utstillinger som vises med musikalske 

performanser med kjente artister. 

Kontaktinformasjon: andre.clemetsen@gmail.com 



Brød til alle

Bakerhuset (Norgesgruppen) er 
Norges eldste og største bakeri. 
De har gjennom en rekke år levert 
gratis brød til folk som har svært 
lite penger i regi av Kirkens 
Bymisjons avdelinger.

“Han tok de fem brødene og de to 
fiskene, løftet blikket mot himmelen 
og ba takkebønnen. Deretter brøt 
han brødene og gav dem til disi-
plene, og disiplene delte ut til folket. 
Og alle spiste og ble mette.” 
(Matteus14,19-20)

Hvem kan se Gud?

Hjemme i byen - Romfolk medgatepresten.

«Salige er de rene av hjertet, 
for de skal se Gud.» 
(Matteus 5:6)



Hjemløs med Jesus
Jeg har ikke et offisielt navn, jeg har ikke noen 
adresse. Jeg har ingen identitet. For jeg er på 
flukt, og lever i skjul i Norge. Men jeg får ikke 
noe statsborgerskap fordi jeg ikke har noen 
offisielle papirer som beviser at jeg kommer 
fra et land i krig og trenger hjelp. Familien min 
er døde og jeg har bare meg selv igjen. Men 
det blir bare mitt ord mot en saksbehandler 
som følger sin prosedyre. 

For Europa har bestemt seg for at de ikke vil 
ikke ha meg. De kan ikke tro på alle disse his-
toriene. Nok er nok, sier de uten å si det. Ellers 
heter jeg Yana og kommer fra byen al-Atareb 
i Aleppo provinsen i Syria. Takket være Kirkens 
Bymisjon lever jeg. For uten deres hjelp kunne 
jeg like gjerne avsluttet det nå og møtt resten 
av familien min på den andre siden.

Jesus svarte: “Revene har hi, og himmelens 
fugler har rede, men Menneskesønnen har 
ikke noe han kan hvile hodet på.” 
(Lukas 9,58) 

Uten forakt
Marta er daglig leder for Støttesenter mot Incest. 
Hun har valgt å vie livet sitt til jobber som hjelper 
folk i vanskelige situasjoner. Hun har et iboende 
ønske om å spre håp og gi motivasjon til barn 
og voksne med alvorlige traumer. Hun vet mye 
om hvor viktig det er å få hjelp til å finne den 
indre styrken slik at de kan få et godt liv, på 
tross av alt de har gått i gjennom.

“Pass dere for å forakte en eneste av disse små! 
For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen 
som alltid ser min himmelske Fars ansikt.” 
(Matteus 18,10) 


