HLT 10 ÅR!

DEN NYE GENERASJONEN AV

Kristne ledere
De er unge, de kommer fra hele landet og de brenner for å forandre sin verden.
HLT er høyskolen som utdanner ledere til kirke, skole og samfunn – og den vokser stadig!
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Blod, svette og gjennombrudd
Den første uken i januar fyller Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) ti år, og vi har samlet
skolens tre rektorer i peisestuen i Michelets vei 62, der den frimodige lillebroren blant de
teologiske høyskolene i landet ble unnfanget.
TEKST: LARS CHRISTIAN GJERLAUG

– I årene før HLT ble en virkelighet tilbød vi en
bachelor-utdanning her, ved det som den gangen
het Baptistenes Teologiske Seminar, forteller Kai
Tore Bakke. Skolen hadde et begrenset antall studenter, og våren 2004 var det kun åtte studenter
ved skolen.
– Vi så helt tydelig at vi måtte ta grep for å bygge
en høyskole med bærekraft, forteller HLTs første
rektor Kai Tore Bakke.
ET FELLES PROSJEKT
Samtidig med at baptistene kjempet for å holde liv
i sin viktigste rekrutteringsbase for prester og menighetsarbeidere, bar pinsevennene med Øystein
Gjerme, Karl Inge Tangen, Asle Ystebø og Knut-
Willy Sæther i spissen på en drøm om en høyskole
der åndskraft og akademia kunne forenes.
Etter en lengre periode med samtaler, bønn,
diskusjoner og relasjonsbygging kunne pinsevennene og baptistene sammen åpne dørene til det
nye studiestedet som fikk navnet Høyskolen for
ledelse og teologi.
EN PRAKSISORIENTERT SKOLE
– Hva var det viktigste fokuset for deg i din tid som
rektor, Bakke?
– Mye handlet selvfølgelig om å få samarbeidet
til å fungere. Det handlet om to kirkelige bevegelser
med litt forskjellige tradisjoner og teologi som skulle møtes og skape noe nytt sammen. I hverdagen
handlet det om å bygge vennskap og fortrolighet
med dem som den gangen var stab her, sier Bakke
og understreker at det gode samholdet mellom lærerne fra de to kirkesamfunnene var helt avgjørende
for at prosjektet skulle lykkes.
– Min hjertesak inn i dette prosjektet var å være
med å skape en menighetsnær og praksisorientert
høyskole der vi var tett på studentene, sier Bakke.
– Nettopp nærheten til studentene og varmen
mellom stab og studenter er noe av det Kai Tore
virkelig var en pioner for å skape, skyter Karl Inge
Tangen inn.
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Jeg husker svært godt to anledninger der en
mann kom først med en gave på 500 000
kroner, for deretter å komme tilbake året
etter med en gave på en million kroner.
TRANG ØKONOMI
– Hvis jeg skal peke på noen utfordringer, så var det
i hele min tid som rektor en svært krevende økonomisk situasjon. På noen få år tidoblet vi studentmassen, og økonomien vi rådde over, sto på ingen måte
i stil med de initiativene vi tok, og det som krevdes
for å få denne skolen opp på det nivået vi ønsket.
Men drømmen om å skape en annerledes høyskole
der teori og praksis gikk hånd i hånd, og der vi tilbød
akademisk undervisning på høyt nivå i en ramme av
levende tro, drev oss gjennom disse årene.
SØVNLØSE NETTER
I 2013 ble Karl Inge Tangen fungerende rektor.
Tangen, som var kapteinen på laget fra pinsevennenes side, hadde siden 2008 tjent som faglig leder
og ble i 2014 ansatt som rektor.
– Stikkordet for min tid som rektor vil jeg si er
konsolidering. Det handlet mye om å stabilisere og
bygge gode strukturer for de initiativene vi hadde
satt i gang.
Tangen legger ikke skjul på at rektoroppgaven
ved HLT kunne være krevende.
– Det ble en del lange kvelder og halvveis søvnløse netter. I tillegg til en svært krevende økonomisk situasjon, måtte vi hele tiden forholde oss til
et krevende byråkrati og et stringent lovverk og
utfordringer i en voksende stab og studentmasse.
Noe av det viktigste jeg gjorde som rektor var å få på
plass Arne Mella som er mer av en skolemann enn
meg, sier Karl Inge, og nikker mot dagens rektor,
Arne Mella.

– Hva har vært drivkraften din gjennom år med stor
arbeidsbyrde og trang økonomi?
– Grunnleggende så handler det om bygge en
høyskole som er tro mot det store oppdraget Gud
har gitt oss. For meg personlig har det og vært en
hjertesak å bygge en skole med høy akademisk kvalitet. I tillegg til å elske Gud med hele vårt hjerte er
vi også kalt til å elske Ham med all vår forstand, sier
Tangen, som i dag er forskningsleder ved skolen.
KLAPP PÅ SKULDEREN FRA GUD
– Kan du by på noen høydepunkter fra din tid som
rektor her ute?
– Det er mange høydepunkter, men jeg husker
svært godt to anledninger der en mann kom først
med en gave på 500 000 kroner, for deretter å komme tilbake året etter med en gave på en million
kroner. I tillegg til at vi desperat trengte de pengene, opplevdes det som veldig konkrete klapp på
skulderen fra Gud, sier Tangen.
– I tillegg kan jeg se tilbake på mange øyeblikk
under våre Chapel-samlinger der Guds nærvær har
vært veldig sterkt tilstede – og der vi har fått en
fornemmelse av at vi er med på noe Gud har initiert
og ønsket.
FORBEREDT
I 2017 tok Arne Mella over rektorkontoret på HLT etter det som må kunne kalles en lynkarriere på huset.
– Det er en litt spesiell historie det her. Etter mer
enn femten år som skoleleder i videregående skole
opplevde jeg at Gud kalte meg inn i noe nytt, og jeg

sluttet derfor i jobben min i 2014. I mitt hode trodde
jeg det skulle handle om menighetsarbeid, men ikke
noe la seg til rette. Da Karl Inge Tangen tok kontakt
med meg i januar 2015, var jeg derfor ledig og opplevde raskt at HLT sin visjon var som hånd i hanske
med det som lå i mitt hjerte om å utruste mennesker
til tjeneste, forteller Mella.
Med Arne Mella fikk HLT en rektor med stor kompetanse på skoledrift og flere tiltak for å heve kvaliteten ved den daglige driften ble satt i verk.
MENIGHET, SKOLE OG SAMFUNN
– Hva har vært hovedfokus i din rektortid så langt?
– Jeg opplever først og fremst at jeg får følge i
samme visjon og ånd som mine forgjengere. Noe
som har vært viktig for meg, har vært å bidra til
å gjøre utdanningstilbudet vårt bredere. Skolens
formål er å utruste mennesker til tjeneste i kirke,
skole og samfunn. En av mine første oppgaver da
jeg begynte på HLT i 2015, var å lage en utredning
til styret om veien videre. Da vi denne høsten kunne lansere vårt nye bachelor-program i religion og
samfunn, var det veldig tilfredsstillende, forteller
Mella, som også har lagt ned et stort arbeid for å
kunne oppgradere bygningsmassen som ikke har

holdt tritt med skolens vekst.
– Vi føler Gud har talt til oss om å utvide «teltet
vårt» slik at vi kan ta imot 500 studenter ved HLT,
sier han frimodig.
VEIEN VIDERE
Etter ti år har HLT markert seg og høstet anerkjennelse langt utenfor egen sammenheng. Frimodigheten på at akademia og erfart åndskraft ikke er motpoler, men to sider ved utrustningen av en kristen
leder, har trukket på studenter fra hele landet og fra
et vidt spekter av kirkelige bakgrunner.
Men hva ligger foran? Hva drømmer rektorene
om for de neste ti årene?
– Jeg har en drøm om at HLT skal få et større
internasjonalt engasjement. Hvordan det skal se ut
vet jeg ikke helt, men jeg tror vi har noe å bidra med
også utenfor Norges grenser, sier Tangen.
– Jeg håper skolen fortsetter å vokse i kvalitet og
blir et fyrlys i høyskoleverdenen med sitt unike kall
og sin identitet, sier Bakke.
– Jeg håper at vi hele tiden skal få oppleve Guds
ledelse, være med på det Han gjør - og slik være en
skole som Gud kan betro mange flere studenter,
avslutter Mella.

FAKTA
Kai Tore Bakke (48)
Rektor fra 2008–2013.
PhD i Det gamle testamentet fra
Universitetet i Oslo
Karl Inge Tangen (54)
Rektor fra 2013–2017
PhD i Praktisk teologi fra
Menighetsfakultetet
Arne Mella (53)
Rektor fra 2017
Cand Philol fra UiO/MF og
master i utdanningsledelse fra UiO
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«Vi ønsker å hjelpe andre og være til velsignelse. Vi tror at det å møte
Jesus leder til et nytt og bedre liv, både her og en gang der framme.»

– HLT har betydd kjempemasse. Det åpnet opp
en ny verden, og jeg ble introdusert for en hel del
perspektiver som er avgjørende for jobben jeg skal
gjøre.
Halvard Hauge Roaldsnes sitter i en av hovedstadens mange kafeer og snakker seg varm om studietiden på HLT. Han er pastor i Filadelfiakirken
på Grünerløkka, en kirke som så dagens lys i 2016,
midt blant hovedstadens hipstere og urbane småbarnsfamilier. Sammen med kona, Kristin, leder han
menigheten som nå har 450 faste på gudstjenestene.
Det er lite som minner om den isolerte dataspillende unge mannen han en gang var.

Fra praksis til
storbypastor
Én dag i praksis var alt som skulle
til for at pastor Halvard Hauge
Roaldsnes fant retningen.
TEKST: ANE-MARTHE HOP-HANSEN
FOTO: MARCUS SKJENNUM LØKEN
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240 MEDARBEIDERE
Halvard fullførte sin bachelor i teologi og ledelse
i 2015, men det var ikke noen selvfølge at den tidligere elektrikeren skulle studere. En svoger som
hadde studert teologi anbefalte ham imidlertid å
studere for å øke kompetansen.
– Han sa at jeg må ha lidenskap og kompetanse.
Det er det som drar deg lengst.
Da han undersøkte de ulike skolene som tilbyr
teologistudier i Oslo, var det HLTs tilbud som ga
mest gjenklang i ham. Kombinasjonen av å lære
teologi, og det praktiske med rom for Åndens kraft,
gjorde at han søkte seg til HLT.
– Jeg har blitt istandsatt til tjeneste. Jeg har lært
hvordan jeg kan være en bedre leder, forteller han.
De 450 menneskene i Filadelfiakirken på Grünerløkka er godt sammensveiset, og de ønsker å
følge Jesus i hverdagen. Halvard forteller at det er
en motivert og fleksibel gjeng som ikke er redde
for endring. Kirken legger stor vekt på småfellesskap, og totalt har de 45 småfellesskapsgrupper.
240 medarbeidere bidrar hver uke som frivillige.
De arbeider etter tre dimensjoner: Inn, som står
for det personlige livet; Opp, som er forholdet til
Gud; og Ut, som handler om å nå andre mennesker.
Halvard forteller at kirken for tiden jobber med å
strekke seg lenger i ut-dimensjonen. De ønsker at
mennesker skal få møte Guds kjærlighet, få hjelp
og støtte til å leve livene sine, og at det kan påvirke
samfunnet til det bedre.
– Vi ønsker å hjelpe andre og være til velsignelse.
Vi tror at det å møte Jesus, leder til et nytt og bedre
liv, både her og en gang der framme, sier han.
Selv opplever han at livet som ung pastor er bedre
fordi han benytter seg av kunnskap fra studiene,
som i prekenforberedelser.

– Jeg har opparbeidet meg en base som gjør at jeg
vet hvor jeg kan finne svarene. Jeg har fått grunnleggende kunnskap så jeg slipper å bruke 30 timer på å
finne ut av ting. Det er som en grunnmur, sier han.
KJÆRLIGHETSSORGEN
Halvard vokste opp i Ålesund, med foreldre som var
aktive i Den norske kirke. Fra konfirmasjonsalderen var han nokså uinteressert i kristen tro, og han
brukte mye tid på dataspill. I dataverdenens målestokk scoret han høyt på suksess, men han isolerte
seg fra andre. Så ble han forelsket i en kristen jente
og skulle inn i en kristen ungdomskultur.
– Jeg oppdaget at livet mitt ikke var på topp. Jeg
hadde spilt litt for mye data, og i det kristne miljøet
scoret jeg ikke høyt, forteller han.
Da forelskelsen ikke endte slik han ønsket, fikk
han kjærlighetssorg og syntes livet var vanskelig.
Med en kristen bakgrunn var det naturlig for ham
å vende seg til Gud, og det begynte med bønn og
kveldsrefleksjoner på senga. Da gikk det ikke lang
tid før livet ble forandret.
– Jeg gikk fort fra å være en som ikke opplevde
noe særlig åndelig, til å oppleve mye med Gud.
I bedehusmiljøet han var en del av, sa de at han
burde gå til pinsevennene for å oppleve mer av den
åndelige dimensjonen som han lengtet etter. På det
tidspunktet var Halvard elektrikerlærling, men han
ble fort spurt om å forkynne. Han fikk bekreftelser
både i hjertet og fra andre på at dette var noe han
burde gjøre mer. Så flyttet han til Oslo.
GUDDOMMELIG GREIE
Storbyen var veldig stor, og landets største pinsemenighet likeså, for den unge HLT-studenten fra
Ålesund. Han fant seg ikke helt til rette i Filadelfiakirken, og da han fikk mulighet til å bli ungdomspastor et annet sted, valgte han å takke ja til tilbudet.
Da det senere ikke ble noe av likevel, reiste han
tilbake til Oslo. Som en del av ledelsesfaget ved
HLT skulle han følge en leder i én dag. Han ble
tildelt Andreas Hegertun, og den dagen skulle lederteamet ha et ekstraordinært møte. Det handlet
om menighetsplanting.
– Der tentes det en brann i mitt hjerte. I lunsjen
etterpå spurte Andreas meg hva jeg tenkte om menighetsplanting, og jeg delte det jeg hadde opplevd.
Det var en guddommelig greie, sier han.
Det ble begynnelsen på et tettere samarbeid, og
Halvard ble ansatt i småfellesskapsarbeidet og i

lederteamet for menighetens kveldsmøter, Møtepunkt. Da han hadde vært i Filadelfia i to år, spurte
menigheten om han og Kristin ville plante kirke
på Grünerløkka. Nå er han ansatt 60 prosent som
pastor og 40 prosent som lærer i Filadefiakirkens
Bibelskole i Oslo sentrum.
EN DYPERE TRO
Når konflikter oppstår i kirker og bedehus, er det
avgjørende at lederen har kunnskap til å håndtere
utfordrende situasjoner. På HLT fikk Halvard verktøy som gjør at han skal klare å snakke om vanskelige og betente saker på en god måte.
– Da kan jeg bidra til å redusere konfliktnivået i
stedet for å eskalere det, sier han.
I tillegg til å lede andre har han også lært en del
om selvledelse og hvordan livet kan struktureres,
og han forteller at han har fått modellert en sunn
åndelighet der Åndens gaver tas seriøst samtidig
som det er rom for kritiske spørsmål. Han mener
studier ved HLT hjelper mennesker til å gå i riktig
retning i liv og tjeneste. For dem som skal bli pastor
i pinsebevegelsen eller i det frikirkelige landskapet,
finnes det ikke noe bedre skole, mener han.
– Du blir ordentlig utrustet til tjeneste, og du
treffer mennesker som drar deg mot målet. En del
frykter at man skal miste troen når man studerer
teologi. Jeg opplevde å begynne på HLT med mye
tro, men jeg gikk ut derfra med en sterkere og mye
dypere tro, avslutter Halvard Hauge Roaldsnes.

FAKTA
Halvard Hauge Roaldsnes
Bachelor i teologi og ledelse
Emnegruppe: Menighetsledelse
Jobber som pastor i Filadelfiakirken
Grünerløkka og lærer på FBO i Oslo.
Tidligere ungdomsleder ved Valderøy
kirke, leder for smågruppearbeidet i
Filadelfiakirken og en del av lederteamet
for møtepunkt (kveldsgudstjenesten i
Filadelfiakirken Oslo sentrum).
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Når bøkene blir
virkelighet
Flere av lærerne på HLT planter menighet ved siden av
undervisningen. Skolen må akseptere flere deltidslærere, men det er
en pris den gledelig betaler for å være tett på praksisfeltet.
TEKST: SIMEN SØVIK

FOTO: MARCUS SKJENNUM LØKEN

– Vi fikk en overbevisning om at dette skulle vi gjøre. Vi har et hjerte for byen og vi ser et behov. Befolkningsveksten er større enn menighetsveksten.
Dette er en erkjennelse av at Gud søker til han finner, sier Truls Åkerlund.
Han er en av flere ansatte ved HLT som har tatt
med seg lærebøkene ut av skolen og praktiserer det
han underviser. Sammen med sin kone Gro gikk
han gjennom en lang prosess før han høsten 2017
plantet en menighet sammen med Salt i hjembyen
Skien.
– Vi fikk en opplevelse, et kall, om at dette ville
Gud at vi skulle gjøre. Vi ønsket ikke å gjøre det
alene, og da ble det sammen med Salt, forklarer
Åkerlund.
ØNSKER Å KOMBINERE BEGGE DELER
Ved HLT er det fagområdene praktisk teologi, ledelse og missiologi som har tatt opp hverdagene. Han
har alltid vært aktiv i menighetslivet ved siden av
jobb, men nå har han tredd inn i en liten stillingsprosent som pastor og menighetsplanter.
– På sikt ønsker jeg å gjøre begge deler. Det er
krevende, men jeg tror det er mye synergi. Ikke
bare inn i undervisningen, men også synergi inn i
kirken. Jeg er tett på et pulserende miljø, og får tid
til forskning og til å lese meg opp på ulike emner.
Åkerlund snakker fort, temaet engasjerer han.
Han er tett på fagmiljøet og studentene, og tett på
kirken og menighetslivet.
– Jeg har også opplevd det å jobbe med studenter
som et kall. Å ruste unge mennesker til tjeneste.
Det er et viktig tema i livet mitt. Samtidig gir det
mye tilbake til meg også. Læringen går begge veier.
Studentene deler den samme brannen som meg, og
jeg opplever det som en relasjon som ikke slutter
ved uteksaminering. Vi er engasjert i menighetsliv
på forskjellige plasser, sier han.
– FØLER JEG TAR MED MEG ALT
Også Bente Sandtorp gikk gjennom en lang prosess
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«Her er jeg rundt lærere og studenter
som med hjerte og hode søker
sannheten, som drømmer om å
få leve i Guds tjeneste med sine
liv, og som kontinuerlig søker etter
nye måter å bringe evangeliet ut til
mennesker på.»

før hun endte opp med å starte en bønnegruppe
for sju år siden. I dag har bønnegruppen blitt til en
ny type menighet i Oslo, som Sandtorp leder. En
internasjonal menighet som samler ulike etniske
grupper – med forankring i baptistkirken. Hun legger heller ikke skjul på at hun henter mye fra både
kirken og skolen.
– Jeg elsker å undervise i ledelse og i visjonær
ledelse. Jeg føler at jeg får bruk for alt jeg underviser i, samtidig gjør jeg det i praksis, sier Sandtorp.
Gjennom skolen har hun fått kontakt med flere
menighetsplantere, noe som har inspirert henne.
– Jeg vet ikke om jeg hadde turt å gjøre dette uten
HLT. Jeg har nok blitt smittet litt av pinsevennene,
samtidig har jeg vært heldig med supre kollegaer,
sier hun.
Selv om man tar med seg et godt startteam i oppstarten av en ny menighet, kan det fort bli ensomt,
påpeker Sandtorp.
– De andre som er med er også engasjert og
opptatt med sine jobber og prosjekter. Da er det
flott å ha kollegaer som står aktivt i tjeneste og vet
hvordan det er å være gründere og pionerer. Bare
det å bli bedt for og stå sammen og heie, sier hun,
og tar en pause.
– Det er en ære å få jobbe med så mange flinke
mennesker.
KUNNE IKKE BLITT MER RELEVANT
Sandtorp er ikke alene om å få nærmest maksimalt
ut av kombinasjonen av skole og planting. Skolens
studentpastor, Lars Christian Gjerlaug, er i gang
med å plante Kollektivet i Oslo – et nytt fellesskap.
– Når jeg tenker over det, så tror jeg nesten
ikke jeg kunne hatt en mer relevant arbeidsplass
med tanke på mitt menighetsengasjement. Her er
jeg rundt lærere og studenter som med hjerte og
hode søker sannheten, som drømmer om å få leve
i Guds tjeneste med sine liv, og som kontinuerlig
søker etter nye måter å bringe evangeliet ut til
mennesker på.

Gjerlaug har bakgrunn som ungdomspastor og
skribent i et kristent ukemagasin. Han opplevde
tidlig et kall til å være med og utruste kristne til
tjeneste – noen som er en tydelig rød tråd i livet
hans.
– At jeg i dag får lov til å være studentpastor på
HLT, samtidig som jeg tar de første skrittene som
menighetsplanter, er en spennende fortsettelse
på en vei jeg har vandret en stund, sier Gjerlaug.
Som pastor følger han studentene tett, men han
er også lærer i praksisfaget. Han tror reisen han
selv er på, kan være til nytte for andre som bærer
på et kall.
– At jeg selv stabler stoler hver søndag, knoter
med prekener og hele tiden utfordrer meg selv til
å leve et misjonalt liv, gjør også at jeg lever i den
virkeligheten vi utruster våre studenter til å leve
i, sier han.
BRA FOR HLT
Alle tre er overbevist om at menighetsplanting er
bra for skolen.
– Vi skal være praktikerens beste venn, ikke
bare teologisk, men også praktisk. Mange av oss
står godt plantet i praksisfeltet. Det er alltid en
fare for at man i akademia kan bli spekulativ og
overdrevent kritisk, men det blir enklere å unngå
hvis man har en praksisorientering, sier Åkerlund.
Flere av studentene ved skolen står midt i et
menighetsarbeid parallelt med utdanningen. En
del av skolens modell er å inkludere praksis i utdanningen.
– Vi gjør forhåpentligvis overgangen fra klasserom til menighetssetting mindre brutal, sier han.
Sandtorp tror praksisen gjør dem til bedre lærere.
– Det er enklere å undervise enn å gjøre. Når
vi tar med oss det som skjer i klasserommet ut i
praksis, kan vi lære av våre feil og ta lærdommen
med tilbake til studentene.
– Jeg føler jeg kan snakke med større autoritet
ved at jeg selv gjør det, mener Åkerlund.
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Skolens hjerte
TEKST: LARS CHRISTIAN GJERLAUG

FOTO: MARCUS SKJENNUM LØKEN

«Mange av studentene her går dype
prosesser rundt kall og fremtid, og mange
kan vitne om at nettopp her i dette kapellet
har ting blitt tydelig for dem.»

– Jeg tror dette er det nærmeste du kommer å se
hjertet på denne skolen her, sier Andreas Abrahamsen i det han pakker ned gitaren. Abrahamsen,
som til daglig leder lovsang i Filadelfiakirken på
Grünerløkka, har nettopp ledet et fullsatt kapell
med lærere og medstudenter i tilbedelse.
LIVSRYTME
Det er torsdag, og torsdag på HLT betyr nattverdsamling. Mens lærere og studenter hver tirsdag
møtes til lovsang og forkynnelse, møtes man på
torsdager til vitnesbyrd, nattverd og forbønn.
– Som student her blir du invitert inn i en rytme
der vi til faste tidspunkter legger ned bøkene, for
å komme sammen og tilbe og feire ham vi tror på,
forklarer studentpastor Lars Christian Gjerlaug,
som nettopp har bedt for en vond rygg.
– Det er sånn at det vi gjør preger hvem vi er,
og som månedene går ser vi at denne rytmen av å
møtes for å søke Guds ansikt flere ganger i uken
gjør noe med den enkelte av oss og med hele miljøet
på skolen.
Etter å ha delt vitnesbyrd og mottatt nattverden
åpnes rommet for bønn i forskjellige former. Fordi
skolens studenter og ansatte kommer fra forskjelligekirkelige tradisjoner, ønsker skolen å legge til
rette for en variasjon av bønneformer.
Ved et bord ligger et verdenskart der man bli oppmuntret til å be for personer og situasjoner utenfor
umiddelbar nærhet. I et hjørne står en lysglobe der
man kan tenne et lys for sine bønner, og ved foten
av et stort kors har noen knelt ned.
Mange bruker også anledningen til å motta forbønn fra hverandre. Her ber studenter for lærere
og lærere for studenter.
DET VI ER SKAPT TIL
Ved utgangen møter vi Andreas igjen. Sammen

med resten av dagens lovsangsteam er han på vei
til lunsj.
– Hva er det viktigste med denne samlingen for
din del?
– Helt grunnleggende så er det jo dette vi er skapt
for: å tilbe Ham og å betjene hverandre med de nådegavene Gud har gitt oss. Hvis vi kun studerer
teorier uten å leve livet med Gud i hverdagen, så
blir det fort fattig, men når vi kombinerer det vi
studerer med det livet vi lever, så blir det krutt, sier
Andreas, og forteller en hendelse fra forrige samling.
– En venn av meg kom med et konkret kunnskapsord om en vond mage, og det viste seg at det var
hun som sto ved siden av meg som hadde magesmerter. Dette var en sykdom hun hadde hatt i over
ti år og som hadde begrenset livet hennes veldig.
Da vi som sto rundt la hendene på henne og ba,
opplevde hun å bli momentant helbreda der og da.
Slike opplevelser er med å styrke troen og bygge
tillitten til Gud og hans ord, forklarer Andreas.
TRENINGSARENA
Sistemann ut av kapellet er Lars Christian. Flere
sitter igjen for å få personlig forbønn, og kapellet
skal ryddes etter bruk.
– Mange av studentene her går dype prosesser
rundt kall og fremtid, og mange kan vitne om at
nettopp her i dette kapellet har ting blitt tydelig
for dem, sier Lars Christian.
– En annen viktig side ved våre samlinger er at
dette er et treningssted. Her slipper vi frem studenter til å preke, av og til for første gang, og dette er
også et trygt sted å øve seg i bruk av nådegavene.
Det som skjer her kan og være utgangspunkt for en
mer akademisk refleksjon i etterkant Og på en skole
som brenner for å nettopp kombinere teori og praksis, akademia og åndskraft – så er disse samlingene
uerstattelige, sier han.
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– Gud har kjærlighet for
mennesker på tvers av kulturer
Som misjonærbarn drømte Sara Elisabeth om mindre flytting, hus
og fast jobb. Men en brann for andre kulturer sender henne til andre
siden av kloden som misjonær.
TEKST: SIMEN SØVIK

1. januar starter et nytt eventyr for Sara Elisabeth
Jensen. Etter flere år som ungdomspastor i trygge
omgivelser i Sentrumkirken Strømmen, flytter hun
seg 9000 kilometer. De neste tre årene skal hun
tilbringe i Monterrey – en by i Mexico med rundt
tre millioner innbyggere.
Sara Elisabeth blir en del av organisasjonen Back2Back. En del av arbeidet til organisasjonen er å støtte ulike kristne barnehjem i byen Monterrey. Samtidig hjelper man barn som vokser ut av systemet, til
selvstendiggjøring og til ferdig utdannelse.
– Jeg kommer til å fungere som en støttekontakt
for tenåringene og ha bibelgrupper, forteller den
ferske misjonæren.
MISJONÆRBARN
Misjonærtilværelsen er ikke ny for Sara Elisabeth
som vokste opp som misjonærbarn, men det er første gang hun selv reiser ut. Det var ikke en selvfølge
da hun vokste opp.
– Jeg flyttet mye da jeg var liten. I starten tenkte
jeg det var normalt, men etter hvert som jeg ble eldre, ble jeg lei av å flytte så mye. På det tidspunktet
tenkte jeg at når jeg blir voksen, skal jeg ha fast jobb,
et hus og være normal, sier Sara Elisabeth, mens
hun ler litt imellom ordene.
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Men kallet har hun hatt lenge. Allerede som
12-åring hadde hun en opplevelse hvor Gud la et
kall i hjertet hennes.
– Jeg forsto at Gud har større kjærlighet for flere
mennesker på tvers av kulturer. Da jeg var 12 år,
kjente jeg for første gang et kall til å være i tjeneste – til å jobbe med mennesker og evangelisering.
Det var et misjonskall.
VOKSTE SEG FREM OVER TID
Hun forsto at det var misjonær hun skulle bli, men
verken når eller hvor det skulle skje.
– Jeg hadde en tanke om at jeg skulle bli sosionom, siden jeg har en hjertesak for barn som vokser
opp i fosterhjem og er foreldreløse. Da jeg tok med
ungdomsgjengen min til Mexico, falt alle brikkene
på plass.
Etter endt bibelskole i Amsterdam startet hun
som ungdomspastor i Sentrumkirken. Hun forsto
raskt at hun ikke kunne klare alt alene, og hun
søkte hjelp og verktøy gjennom et årsstudium i
ungdomsarbeid ved HLT.
– Jeg ble fort glad i skolen og nysgjerrig på de
andre fagene. Etter hvert ble det helt naturlig å ta
en bachelor, noe som gjorde at jeg fikk tatt mange
av misjonsfagene.

GODT UTGANGSPUNKT FRA SKOLEN
Hele bachelorgraden til Sara Elisabeth har et tydelig
misjonspreg.
– Jeg fikk beskjed om at «her skal du gjøre noe
du brenner for og ønsker å prøve». Det første året
ønsket jeg å reise. Det ble en tur til Spania, hvor jeg
evangeliserte sammen med noen jeg kjente, som en
del av praksisen.
Det andre året tok hun med seg ungdommene
fra menigheten til Mexico – og det var der både tid
og sted falt på plass.
– Det siste semesteret visste jeg at jeg skulle til
Mexico, noe som fikk uttrykk gjennom oppgaven
jeg skrev.
TAR BØKENE UT I PRAKSIS
Under studiene fikk hun muligheten til å teste ut
mye av det hun lærte i praksis som ungdomspastor.
– Tidsmestring, hvordan sette opp et team, jobbe
i team og konflikthåndtering, ramser hun opp, og
fortsetter: – Og det å sette seg ned og skrive troshistorie og livsvisjon.
Men rollen som misjonær kan også by på nye
utfordringer.
– En ting er å ha lært det i bøker, men det blir
spennende å prøve det ut i praksis og få erfaringen

bak det i tillegg. Jeg har lært en del om kontekstualisering på HLT, men det blir fort litt annerledes når
jeg er ute i feltet.
MÅ LÆRE AV MISJONSHISTORIEN
Den ferske misjonæren mener papirene på at hun har
bachelor i teologi og ledelse danner et godt grunnlag
for å jobbe innen misjon og kirke.
– Enkelte av fagene har handlet om å tenke
globalt og lokalt. Det er en veldig god tankegang,
uansett hvor man er. Verden er større enn akkurat
der man står.
At hun har fått en god porsjon misjonshistorie er
heller ikke feil.
– Jeg har lært hva som har skjedd og kan unngå å tråkke i de samme tabbene. Det blir viktig å ta
lærdom av misjonshistorien, være smart og vis.
– Hva tenker du på med det?
– Det handler om å være var for kulturforskjeller. Jeg kan ikke komme inn med alle svarene, men
spørre hva man kan lære av hverandre og utveksle
kunnskap og ideer.
TAR MED LÆRDOM FRA BARNDOMMEN
Sara Elisabeth får god støtte fra Pinsemisjonen og
kirken. Det siste året har hun forberedt seg på å

reise ut, men den beste forberedelsen ble kanskje
lagt for mange år siden.
– Jeg tar med meg det jeg lærte i barndommen, da
jeg levde et misjonært liv. Jeg var med på turen og
har sett hvordan det har virket i mamma og pappa.
Foreldrene synes nok det er synd at datteren skal
flytte langt bort.
– Men jeg tror de er mest stolte. Mer enn noe
annet er de stolte og støttende, sier Sara Elisabeth.
ULIKE KULTURER GIR OSS ET STØRRE BILDE
AV GUD
Når vi prater med Sara Elisabeth er hun godt i gang
med å rydde seg ut av leiligheten i Norge.
– Det blir trist å forlate ungdommene som jeg
har gitt mye til, men jeg kjenner at dette er riktig,
og jeg gleder meg masse.
Omgivelsene hun flytter til blir nok ikke like
trygge som hjemme i Norge.
– Jeg har vært der nede før, og det var trygt, noe
jeg regner med det vil være nå også. Området jeg
skal bo i, er et av flere områder for middelklassen.
Barnehjemmene vi reiser ut til ligger i fattigere
strøk. Da reiser vi sammen og ikke alene.
Men nyhetsbildet har ikke sett bra ut, og man
forbinder Mexico med lukkede grenser inn til USA.

– Vi blir kanskje mer og mer redd hverandre av å
se det store bildet, men jeg tror Gud har lagt mange skatter i alle kulturer. Gjennom å bli kjent med
andre kulturer, og utveksle hjerte mellom troende,
tror jeg vi får et større bilde av hvem Gud er.
Hun har stor tro på at mennesker fra andre land
kan bidra inn i Norge, på samme måte som nordmenn kan reise ut og være en velsignelse for andre.

FAKTA
Sara Elisabeth Jensen
Bachelor i teologi og ledelse
Emnegruppe: Kristent barne- og
ungdomsarbeid
Jobbet som ungdomspastor i
Sentrumkirken Strømmen i fire år.
Skal jobbe som misjonær i Monterrey,
Mexico de neste tre årene.
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Barn trenger
også godt lederskap
Som barnepastor ønsker Mari Kristine Algrøy å gi barna
undervisning med substans og et møte med Jesus:
– Det skal ikke være tilfeldig hva de lærer.
TEKST: SIMEN SØVIK
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– Jeg ønsker at barna skal ta skritt i troen, lære å be
og få et hjerte for andre mennesker. Det skal ikke
bare handle om meg selv, men de skal lære å elske seg
selv, elske Jesus og elske menneskene rundt seg. Det
er grunnlinjen, sier Mari Kristine Algrøy.
Barnelederen i Salt Bergen ønsker å gi noe verdifullt til barna. Barnekirken skal ikke bare være et
sted hvor barna kan oppholde seg mens foreldrene
gjør noe annet.
– På samme måte som vi ønsker at de voksne skal
få se hvem Jesus er, eller løfte perspektivet sitt og
bli utfordret, vil vi at det skal skje med barna også.
Mari Kristine mener det er viktig å prioritere barna, med trykk på viktig.
– De færreste familiene vil trives i kirken hvis ikke
barna trives. Samtidig er det viktig at barna blir kjent
med Jesus. De er på startpunktet i livet, og statistikken viser at det blir mindre sannsynlig at de tar imot
Jesus etter hvert som de blir eldre. De fleste som tar
imot Jesus, gjør det før de er 20 år, sier hun.
BLE BARNELEDER
Vi sitter i underetasjen i kontorbygget til Salt i
Bergen. Det er fire år siden Mari Kristine flyttet til
Bergen med ektemannen Bjørnar. Hun haddefullført
en bachelorgrad ved HLT, gitt fra seg ungdomsarbeidet i Evangeliehuset i Porsgrunn og takket ja til
et vikariat i Salt.
Vikariatet ble til en fast stilling og i dag er Mari
Kristine barnepastor i en 40 prosent stilling.
– Det har ikke vært en drøm fra jeg var liten å bli
barnepastor, men først og fremst å ha en jobb hvor
jeg kan jobbe med mennesker slik at de kan bli kjent
med Jesus, forteller hun.
– ER IKKE SÅ VIKTIG HVOR GAMLE DE ER
Det er tydelig at hun har fått en sterk brann for barna
i kirken. Hun har satt sitt preg på arbeidet og har
store planer for fremtiden. Situasjonen var en helt
annen da hun startet. Heldigvis kunne hun lene seg
på en annen barneleder som hun samarbeidet godt
med.
– Utfordringen lå i å gå fra å lede et ungdomsarbeid, som jeg tenkte var min greie, til å gå inn som
leder i barnekirken. Det er en helt annen verden hvor
man må forholde seg mer til foreldrene. Barna er
en annen aldersgruppe, og det er annerledes å være
med dem.
Hun vokste raskt med utfordringen og det
tok ikke lang tid før hun fant jobben spennende,
givende og viktig.
– Når man blir kjent med barna, er det ikke så
viktig hvor gamle de er, da er det bare kjekt å være
med dem. Disse menneskene blir viktige for deg, og
det blir viktig at de får høre om Jesus, bruke sine
gaver og vokse i troen, tenker jeg.
DET HAR VOKST PÅ MEG
– Når startet denne brannen for barna?
– Jeg tror den har vokst på meg mer og mer. Et
punkt jeg kan se tilbake på som var viktig for meg, var
en tur til Orange, en barnelederkonferanse i USA. Et
annet er arbeidet med trosopplæringsplanen i pinse-
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bevegelsen «Jesus hele livet». Begge to har gjort meg
mer bevisst på hvor viktig de første årene av et liv er.
Selv har hun ikke barn, noe som gjør at hun ikke
kan se på barnekirken fra en families øyne. Derfor
har relasjoner med andre, både i sin egen kirke, men
også fra andre menigheter, vært viktig.
– Jeg har lært mye av andre folk og fått en helhetlig
tankegang. Det handler ikke om det som skjer her og
nå, at barna først og fremst skal ha det gøy, men det
handler om hele livet deres. Barna skal få en tro som
er trygg og relasjoner som er gode. Vi kan forandre og
påvirke livene deres den kommende uken, de neste
årene og helt til de får barn selv. Det er spennende
når man kan se det store perspektivet.
PRAKTISERTE DET HUN LÆRTE
Parallelt med studiene på HLT jobbet Mari Kristine
som ungdomspastor i Evangeliehuset i Porsgrunn.
Erfaringen fra den tiden tok hun med seg inn i Salt,
men like viktig var det å få praktisere det hun lærte
på høyskolen.
– Jeg fikk testet ulike teorier underveis, og lærte mye om hvordan jeg kan lede meg selv og mine
medarbeidere.
Hun trekker frem flere av ledelsesfagene som ekstra nyttige, og mener de har lagt en grunnmur for
hvordan hun er som leder.
TRYGGHET I BIBELEN
Barnepastoren er overbevist om at teologifagene har
gitt henne en større trygghet i å lage planer som lærer
bort de riktige tingene til barna.
– Vi ønsker jo at barna skal lære noe som har substans. Det skal ikke bare være tilfeldig det de lærer.
Studiene har også gitt meg en større forståelse av
Bibelen – hvordan lese Bibelen og forstå de ulike
tekstene.
Før hun ble student hadde hun få tanker om
kjernepraksisene i kirken, som dåp og nattverd.
– Det var noe man bare gjorde før, men det fikk jeg
tenkt mye på gjennom et av fagene. Nå ser jeg hvor
relevant det var, når jeg skal gi det videre på en riktig
og sunn måte til barna, sier hun.
MANGLER STRUKTUR I PINSEBEVEGELSEN
I pinsebevegelsen, som Mari Kristine er en del av,
har det aldri vært en fast plan som alle menighetene
må følge. Det har kommet en trosopplæringsplan de
siste årene, men det er opp til hver enkelt menighet
om de ønsker å følge den.
– Det kan være lett å fokusere på feil ting, eller at
ting blir litt tilfeldig. Når det er så åpent hva man kan
gjøre, er det fint å ha med seg en ballast og erfaring

inn i planleggingen. Da er en teologiutdannelse en
bra grunnmur som hjelper en å stake ut en god kurs.
LEDER ET STORT, MEN VOKSENDE TEAM
Men som leder for et stort barnekirkearbeid er det
ikke bare de teologiske planene som må være på
plass. Hver søndag er det mellom 60 og 80 barn på
gudstjeneste i Salt Bergen Med seg har Mari Kristine
rundt 30 ledere, hvor 15 er tilstede hver søndag.
– Når arbeidet vokser, får man ikke de samme mulighetene til å bli kjent med hvert enkelt barn. Da er
man avhengig av gode ledere som lærer seg navn og
følger med på hva som skjer i livene deres.
For Mari Kristine blir det derfor viktig å lage en
god plan for de frivillige.
– Lar man det være opp til hver enkelt leder å
bestemme, kan det bli tilfeldig hvor mye man leker,
og hvor mye man snakker om Jesus, sier hun.
Menigheten har flere forsamlinger i Norge. Alle
følger Mari Kristine sin plan.
– Det handler om å lage tilgjengelige ressurser for
de som er frivillig. Ikke alle har en teologisk eller
pedagogisk bakgrunn. Hva vi lærer bort, påvirker
mange barn. Vi må spørre oss om hva vi setter på
agendaen, og hvordan vi snakker om Gud. Det er ikke
bare barna som møter opp hver søndag vi påvirker,
men også de som barna treffer.
Våren 2019 flytter Salt Bergen inn i nye, egne lokaler. Da drømmer Mari Kristine om rom for enda
flere barn.
– Jeg drømmer om at Salt skal være et sted hvor
barn gleder seg til å komme, og at søndagen skal bli
et høydepunkt i uka. Et sted hvor de koser seg og vil
ha med venner, samtidig som vi kan bygge en solid
tro. Uke etter uke skal vi minne dem på hvem Jesus
er, slik at det fester seg.

FAKTA
Mari Kristine Algrøy
Bachelor i teologi og ledelse fra HLT
Emnegruppe: Verdibasert endringsledelse
Jobbet som ungdomspastor i
Evangeliehuset Porsgrunn i tre år
Jobber som barnepastor i Salt Bergen og
som lærer på bibelskolen Substans
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– Vi trenes i tro og tanke
Livet med Jesus handler ikke bare om tro.
Derfor går Mathilde, Oda og Andreas på HLT.
TEKST: ANE-MARTHE HOP-HANSEN

– Jeg ville studere teologi og ledelse. Ungdomspastoren min anbefalte HLT, men jeg var litt sta og ville
finne ut av det selv, sier Mathilde Hartvigsen. Nå
går hun andreåret på bachelor i teologi og ledelse,
og ler litt når hun tenker tilbake på tiden før hun
bestemte seg for å begynne på HLT. Skolens fleksible studieplan var en av årsakene til at hun fulgte
ungdomspastorens råd.
MER ENN PASTORER
Mathilde oppdaget at hun kunne legge til de fagene
hun ønsket i studieplanen, og det ga henne friheten
hun ønsker seg. Hun har årsstudium i Kristendom,
religion, og livssynskunnskap fra tidligere og fikk
godkjent dette som en del av bacheloren på HLT.
Haugesundjenta bodde i Bergen, og fant ut at hun
kunne fortsette å bo der og likevel studere på HLT,
noe mange gjør. Da hun likevel flyttet til Oslo og
møtte de andre studentene, oppdaget hun mangfoldet på skolen.
– Det er hele spekteret, fra de som har vært pastorer i mange år, til de som er fulltidsstudenter.
Jeg valgte HLT fordi jeg synes skolen bidrar mer til
åndelig modning og personlig vekst hos studentene
enn mange andre skoler, sier hun.
Førsteårsstudent Andreas Abrahamsen og tredjeårsstudent Oda Live Stendal er enig.
– Det handler om å vokse personlig og ta ansvar
for sitt eget liv. Det har jeg veldig tro på, sier Oda,
og forteller at studentene skriver troshistorie og
livsvisjon. I en troshistorie ser man tilbake på hva
som har formet troen, mens i en livsvisjon vendes
blikket fremover mot hva man ønsker å utrette i
livet.
Andreas tror det er spesielt behov for en skole
som HLT i dagens kunnskapssamfunn, og han er
takknemlig for alt han lærer.
– Vi får kunnskap så vi virkelig kan begrunne
troen, og vi trenes både i tro og tanke. På HLT
stilles de riktige spørsmålene, spørsmål som er
trosstyrkende, sier han.
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«For å skjønne hvor vi er, må vi vite hvor
vi kommer fra. Opp igjennom historien
har mennesker gjort feil. Hvis vi er
smarte, kan vi lære av dem.»

UT I PRAKSIS
Andreas tror alle studentene ønsker å se Guds rike
gå fram på jorda. Mathilde er enig, men understreker at det er et vidt spekter.
– Alle opplever seg kalt og drevet av Guds kjærlighet, men de drømmer om å gjøre veldig ulike ting
i Guds rike. Alle skal arbeide for Gud, men ikke alle
skal bli pastorer, sier hun.
Snart skal hun ha praksis i Filadelfiakirken i
Enebakk utenfor Oslo. Der skal hun være med i
lederteamet og hjelpe til i ungdomsarbeidet. Menigheten har hatt en ungdomsklubb i mange år, men
nå ønsker de å utvikle den så den blir mer lik en
gudstjeneste. Det liker Mathilde.
– Jeg elsker å snakke med ungdommer som ikke
kjenner Jesus. Det er herlig, sier hun og smiler.
På HLT forberedes hun grundig før praksisperioden begynner, og hun må også ha en mentor.
– Hvordan finner man en mentor?
– Det er et godt spørsmål, hehe… Jeg kontaktet
bekjente og spurte om de visste om noen. Jeg fikk
også hjelp av skolen. Jeg trodde det skulle bli vanskelig, at de kom til å lure på hva slags vestlending
som bare kom og ville ha mentor liksom, men det
gikk veldig bra, sier hun og smiler.
HVIS VI ER SMARTE…
Andreas gikk to år på Bibelskole før han begynte
på HLT, og han er ikke i tvil om at han valgte rett.
– Som kristne lever vi i et spenn mellom samfunn
og tro, og vi skal ta himmelen ned på jorda. Jeg har

blitt bevisst på at vi har et oppdrag i å vise Jesus
til verden, men vi skal også være stødige i hvordan
det gjøres, sier han.
Etter ett års studier merker han allerede at han
har lært mye, spesielt i hvordan kristen tro kan og
bør kommuniseres. Han er særlig begeistret for innføringen i Det gamle og Det nye testamentet, og
han har lært mye av undervisningen i kirkehistorie.
– For å skjønne hvor vi er, må vi vite hvor vi kommer fra. Opp igjennom historien har mennesker gjort
feil. Hvis vi er smarte, kan vi lære av dem, sier han.
Oda er fra Hurum og jobber på Ungdom i oppdrags disippeltreningsskole i Oslo, et arbeid hun
også har vært leder for. Hun ønsket å øke sin kompetanse i ledelse, og tok derfor årsstudium i verdibasert endringsledelse som en del av sin bachelor.
– Lærerne er veldig tent, og som studenter merker
vi at de virkelig vet hva de driver med.
Hun synes det er spennende å være sammen med
andre som har tanker og drømmer rundt kristent
arbeid. To ganger i uka er det bønn og lovsang på
skolen, og det trives hun godt med.
– Det er ikke et kunstig skille mellom teori og
praksis, og det har vært veldig godt å være med i
bønn og lovsang på skolen, sier hun.
INN I FREMTIDEN
Ingen av dem vet sikkert hvor de kommer til å jobbe
etter studiene, men Andreas drømmer om vekkelse i Oslo-området, og han tror HLT kommer til å
ta ham inn i et pastoralt yrke. Oda og Mathilde er
usikre på hva de skal jobbe med, men de vet at de
ønsker å tjene Gud.
– Jeg stiller meg disponibel til å jobbe i Guds rike.
Da stoler jeg på at Gud gir meg de drømmer og
lengsler Han vil at jeg skal ha, sier Mathilde.
– Jeg tror kristne verdier som menneskeverd har
mye å tilføre samfunnet, og jeg drømmer om å jobbe
med å påvirke samfunnet. Jeg vet ikke helt hvordan
det kommer til å se ut, men det brenner jeg for,
avslutter Oda.
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