
 

Klipp fra nettet:   «Jeg ville slippe til folk fra andre religioner i "min" kirke. For jeg tror at det er den samme Gud vi alle tilber, - 
bare at religionene har forskjellige uttrykksformer, sier Simon Flem Devold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
«Det er først og fremst barn som skal komme til min drømmekirke. Og så ønsker jeg at alminnelige mennesker skal komme dit.»                                                                                                                                                                                       
«Det er viktig å komme til en kirke der jeg finner en prest - et menneske som bare lytter. Det er ikke så nøye med samtalen, - 
bare det er en som hører på meg og forstår meg. Det trenger voksne, og det trenger barn, sier han.  

 «Min drømmekirke» 

                                    

     Per Ottesen                           Tor Singsås                            Gita Aspen                         Børge Pedersen 

Kom og hør 4 personer fortelle om sin «drømmekirke» 

Hva er din «drømmekirke»? 

Etter innleggene vil det bli anledning til å diskutere temaet i grupper.  

Musikkinnslag, bl.a. av Børge Pedersen – Enkel servering. 

HVOR?  KA-Senteret på Lade  (Kirkelig Aktivitetssenter)                 

Harald Hårfagres gt. 2 ved Ladeparken 

NÅR?   Torsdag 17. september kl. 18 

«Min drømmekirke er menigheten, altså deg og meg. I menigheten er det plass til alle uansett alder, kjønn eller 
hudfarge. Vi har alle en oppgave i og med at hver enkel i menigheten er et lem på Jesus sin kropp, slik det står 
i Bibelen (Rom 12). Min drømmekirke er derfor bevisst på sin oppgave og hensikten med det å tro på Jesus. 
Han har gitt oss en oppgave på jorden og målet er å få alle med til himmelen. Jesus har satt oss til å styre 
denne oppgaven og derfor trenger vi lære hvordan vi best kan gjøre det. Det får vi ved blant annet gjennom å 
lese Bibelen, høre taler og være i fellesskap med andre troende. I min drømmekirke er forkynnelse en viktig 
del.   LENE ØSTEBRØT, Egersund Menighet 

«I kirken skal ingen oppleve at de må være ”superflinke”, ”superkristne” eller ”perfekte”. I kirken skal alle mennesker 
oppleve at de blir møtt som den de er, og at de kan få lov til å bidra på hver sin måte. Kirkens fellesskap er for alle 
mennesker!  Torill Edøy 

 
«Jeg tenker at Gud har skapt oss mennesker til å leve i fellesskap med hverandre.  Vi er skapt til muligheten til å 

elske. Jeg tenker at vi ikke kan skille mellom kjærlighet mellom to av ulikt kjønn og to av samme kjønn. Ingen 

mennesker burde hindres i å kunne leve i et forpliktende samliv. To av samme kjønn burde få de samme 

mulighetene til å kunne forplikte seg foran Guds ansikt, som to av ulikt kjønn» 

Einar Østerhagen, student Oslo 

«Jeg vil ha en kirke som er slik at alle medlemmer føler at de har en kirke som er der for dem i gode og vonde dager – og at 
det i denne kirken tales et tydelig budskap om at Gud er Gud for alle mennesker!  
Dette betyr for meg at det er mer enn ord som er viktig.  Derfor må kirken være åpen for barn, ungdom, voksne og eldre 

som kommer til kirken med sine levde liv. Kirkens jobb er ikke å fordømme mennesker, men å bygge mennesker opp – 

derfor vil jeg at kirken skal være Guds kjærlige ansikt i verden. Derfor blir det ikke de store kirkepolitiske spørsmålene som 

blir de viktigste for meg, men jeg vil gjerne velges inn for å kunne snakke om, og fremheve dette at det er viktig at 

lokalmenighetene fungerer på en god måte for å kunne være slike fellesskap som jeg ønsker at enhver menighet skal være. 

Fellesskap der ordet forkynnes gjennom diakoni, undervisning, sosiale tilstelninger, sang og musikk, gudstjenestefellesskap, 

nattverd og dåp»   Anonym                                                                                                                                                                             

Dette er fjerde samling i forumet «GI MEG EN FRISTENDE KIRKE» (storbykonferansen april 2013) 

Komiteen består av: Bertel Åsen, Stein Ellinggard, Silje Meisal, Bjørn-Olav Berg, Øyvind Arnesen. 
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