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Se morgendagens innstikk!

sammen for de forfulgte

stefanus
   alliansen

Det er krig og stor nød i Syria. 60.000 drept. 700.000 
i flyktningleire på grensene. 2 millioner på flukt. 

Mange kristne syrere lider ekstra mye. Flere kirker er 
ødelagt. Kristne trues og forfølges på grunn av sin tro. 

På grunn av krigshandlingene er det vanskelig å få inn 
nødhjelp, men Stefanusalliansen bruker en troverdig 
kanal som sørger for at hjelpen når fram til dem som 

trenger den mest. 

Gi en gave via SMS:  
Ved å sende FORFULGT  

til 2377 gir du kr. 200,-  
til hjelpearbeidet i Syria. 

Eller bruk giroen i innstikket.

Hjelp  
Syrias kirker  

å hjelpe!

www.stefanus.no   

TORSDAG: 6 SIDER

tro & kirke
TAR DIGITAL
FASTEPAUSE

ROMANTISK
VICTORIA 1626 28

Foreslår bibel
mindre bundet
av tradisjon

Truer
kristelige
kampsaker

I fire av seks kampsaker som har 
provosert konservative kristne, har 
Høyre vært på lag med de rødgrønne.
Både Siv Jensen og Erna Solberg har 
nye provokasjoner på lur for velgere 
som frykter avkristning av Norge.
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Stig-Øyvind Blystad
stigb@vl.no 22 310 399

I 30 dager skal åtte 

brukere bekjenne 

sine digitale lyster 

og tøyle sin  

avhengighet. 

En liten gjeng sitter samlet 
i ring i en dunkel kafé i Oslo 
sentrum. Midt på gulvet ligger 
alle mobiltelefonene samlet i  
en hatt. Det er ingen vits i å  
utfordre skjebnen. Ikke før man 
er klar for det ihvertfall.

– Noen tunge abstinenser? 
spør Stian Aarebrot.

Jesusdojo. Han leder de ukent-
lige Jesusdojo-samlingene som 
under kirkens fastetid denne 
gangen handler om «Digital 
avrusning». «Dojo» er japansk 
og betyr «stedet der du lærer 
veien». En Jesusdojo er altså 
«stedet der du lærer Jesu vei» 
og det kalles et «tidsavgrenset 
praksisintensiv».

– Vi samles ukentlig, og mel-
lom samlingene gjennomfører 
vi personli-
ge øvelser og 
eksperimen-
ter, forklarer 
Aarebrot. 

Han har 
grunnlagt og 
leder Sub-
stans, som 
er et kris-
tent praksis-
nettverk. 

– Det hand-
ler om Jesus- 
etterfølgelse  
integrert i  
hele livet. Vi ønsker å utforske og  
eksperimentere med hvordan 
man helt konkret lar Guds vilje 
skje på jorden som i himmelen.

Fordumming. Ruth Skree og 
Kim Andre Vian er to av de di-
gitalt «avhengige» som i løpet 
av 30 dager skal avruses ved å 
faste fra diverse duppeditter og 
digital input.

– Jeg er så vant til å følge im-
pulsene. Det er veldig uvant å 
tenke: OK, nå skal jeg gå inn på 
internett og gjøre det jeg skal 
gjøre, deretter logge ut og ikke 
klikke på noe annet, sier Skree 
og humrer.  

– Ja, det er utrolig mange ting 
på dataen som «ligger i fingre-
ne», jeg reflekterer aldri over 
at «nå klikker jeg meg inn på 
Facebook». Det bare skjer, inn-
rømmer Vian. 

Gruppen har noen kollektive 
regler, for eksempel at man må 
kutte ut sosiale medier, «for-
dumme» mobiltelefonen (de- 
aktivere de «smarte» funksjo-

nene i en smarttelefon) og legge 
den på et fast sted hjemme. El-
lers er det individuelt hva hver 
enkelt velger å avstå fra. 

Bibeltarzan. – For første gang 
på veldig lenge har jeg blitt en 
«bibel-tarzan» igjen. Jeg har all-
tid hatt dårlig samvittighet for 

ikke å lese mer i Bibelen. Når 
man ikke driver med internett 
får man mye tid til overs. Jeg 
leser Bibelen på Ipad – er det 
lov? spør Aarebrot gruppa. 

Folk samtykker. Det må være 
lov, bare man ikke går inn på 
internett, selvsagt. 

Hver uke skal nye «avrus-
ningseksperimenter» gjennom-
føres, og det må man signere på 
at man faktisk skal gjennomføre.

– Har dere med utskrift av 
dem? spør Aarebrot. 

En av brukerne smiler og 

klukkler. – Jeg har det på en 
USB-stick, sier hun.

Folk bryter ut i latter.

Ambisiøst. Deltakerne er på 
dag tre i avrusningen. Skree og 
Vian mener de allerede har mer-
ket en forskjell.

– Jeg har opparbeidet meg et 
usunt forhold til det å skulle væ-
re tilgjengelig hele tiden, inn-
rømmer Vian.  

Ett av målene han har satt seg, 
er ikke å sjekke e-post mer enn 
fire ganger om dagen, og aldri 

etter klokka fem.
– Det gir mye mer ro rundt 

meg. Vil du ha tak i meg, får du 
ringe, sier Vian og legger til at 
sms skal holdes på et minimum.

Han synes det mest ambisiøse 
med prosjektet er «de nye prak-
sisene» man skal gjennomføre. 

– Jeg skal trene tre ganger i 
uka, og to av dem skal være på 
ski. I tillegg skal jeg lage en ny 
middagsrett to ganger i uka og 
invitere én person.

– Det er skikkelig ambisiøst, 
ler Skree. 

Mindre stress. – Jeg er ikke en 
sånn super-heavy digitalbruker. 
Men jeg blir så lett distrahert. 
Nå føler jeg meg litt skyldig når 
jeg må gjøre jobbting på inter-
nett, sier Skree.  

Hun har gitt seg selv lov til å 
høre på radio hjemme. 

– Da må jeg innom nrk.no  
fordi jeg har nettradio. I går 
tenkte jeg: «Nei, men dette skal 
jo ikke jeg se på», ler hun.

Skree har hatt Facebook-faste 
de siste tre årene i fastetiden.

– Det har vært kjempedeilig. 

Faster seg fri fra digital  rus

DIGITAL AVRUSNING
Faste fra ulike former for 
digitale media.

Arrangeres av Substans, som 
er et kristent praksisnettverk 
som tar for seg Jesus-etter-
følgelse integrert i hele livet.

Deltakerne gjennomfører per-
sonlige eksperimenter knyttet 
til faste i forhold digital  
mediebruk. 

Eksperimentene gjennom-
føres i fastetiden.

I ukentlige samlinger jobber 
deltakerne teologisk med 
betydningen av «omvendel-
ser», forstått som det å våge 
å drømme nye drømmer og 
legge konkrete planer for 
hvordan de kan bli virkelighet.

Kilde: substansielt.no

Digitalt avhengige samlet til «avrusning». Hver uke møtes unge til  
Jesusdojo, «stedet der du lærer Jesu vei». Foto: Stig-Øyvind Blystad 

Stian Aarebrot  
leder Substans,  
et kristent  
praksisnettverk. 
 Foto: 
 Stig-Øyvind Blystad 
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Det handler rett og slett om å 
få litt kontroll over tiden. 

Derfor har hun ikke lov å 
være på internett i det hele tatt 
etter 21.30 på kvelden.  

– Det går bra fordi jeg har 
«fordummet» telefonen og da 
går jeg ikke på nett. Jeg mer-
ker at jeg blir mindre stresset 
og frustrert. Nå er jeg i gang 
med å lage en liste og et men-
talt bilde over hvor lang tid jeg 
skal være på nett hver dag.

Digitalt sug. For å «dem-
me» opp for internettsuget 
har Skree lov til å gjøre noe 
produktivt på nett.

– Jeg kan sjekke nettbanken 
ettersom jeg egentlig har en 
tendens til å unngå den. Da 
kan jeg heller bruke litt tid der. 

– Det blir litt som å spise et 
eple når du har lyst på en sjo-
kolade. Det er bra å klare å snu 
abstinensen til noe positivt, si-
er Vian. 

– Det som er bra med dis-
se dojoene er at man får gjort 
noe som påvirker troen. Ofte 
kan ting bli vagt. Jeg synes det 
er deilig når det blir konkret. 

Vian forklarer at det hand-
ler om å styre tankene gjen-
nom handlingene man aktivt 
velger og utfører. 

– Endrer man handlings-
mønstre, påvirker det impul-
sene man får og det igjen på-
virker tankene. 

– Hva er den mest merkbare 
endringen i hverdagsrytmen?

– Jeg har tatt to enormt  
effektive arbeidsdager. Avbry-
telser på nett forstyrrer gjerne  
lenger fordi etter jeg har vært 
på vg.no så må jeg bare hente 
litt kaffe, rydde litt på kjøkke-
net, én gang til inn på Face- 
book og så sjekke nyhetene 
igjen mens vannet koker. Å 
kutte ut nettsurfingen gjør at 
jeg klarer å konsentrere meg 
mye mer, sier Vian.

Faster seg fri fra digital  rus
Morten Sjølli
morten.sjolli@vl.no 22 310 420

Den kristne gruppen 
Tverrkirkelig 
nettverk, T-net, har 
fått besøksforbud på 
Hvalstad transitt-
mottak i Asker. 
Bakgrunnen er at mindreårige 
beboere ved mottaket ble invi-
tert på et kristent møte som ble 
arrangert i samarbeid med Jere-
mias 49, en kristen organisasjon 
for asylsøkere og tidligere asyl-
søkere. Ledelsen ved mottaket 
var ikke orientert på forhånd.

Mottaksleder Tellef Grønlie 
sa til Aftenposten i går at han i 
samarbeid med politiet har gitt 
organisasjonen skriftlig forbud 
mot å besøke mottaket eller 
oppsøke beboere.

Forstår kritikken. Lederen av 
T-net, Arne Dag Johansen, be-
krefter at han har fått et brev fra 
Hvalstad transittmottak, der T-
net kritiseres for kontakten med 
mindreårige.

– Jeg har beklaget dypt at vi 
ikke hadde tatt kontakt med  
ledelsen på forhånd. Dette har 
jeg gjort klart i et brev til mot-
taket. Det er absolutt en feil 
at vi ikke tok kontakt da det 
ved mottaket bor mindreårige 
helt ned til 14-årsalderen, sier  
Johansen til Vårt Land.

– Hva med tilbud for voksne 
beboere ved andre mottak?

– Vi fortsetter med arrange-
menter. Vi gjør avtaler med  
beboere, henter dem og tar dem 
med på aktiviteter.

– Er dere selv inne på mottakene 
for å gjøre tilbudene kjent?

– Nei, den jobben gjør folk fra 
de landene som beboerne kom-
mer fra.

Sang og dans. Johansen for-
klarer at et typisk møte består 
av aktiviteter som dans og sang. 
Arrangørene kommer med nor-
ske bidrag og forteller om Nor-
ge.

– Vi ønsker å fortelle at vi  
kan være venner selv om vi har 
forskjellige oppfatninger om 
forskjellige temaer, sier Johan-
sen. 

Han vil ikke opplyse hvilke 
mottak T-net arbeider med.

– Hva med det kristelige inn-
holdet?

– Dersom det er noen som 
ønsker forbønn, får de det. Og 
folk som vil lære mer om kris-
tendom, kan komme tilbake og 
få innføring. Vi ønsker å vise at 
Gud er kjærlighet, sier Johan-
sen.

Asylmottak er ikke et sted 
for evangelisering, mener store 
mottaksaktører.

Transittmottaket på Hvalstad 
er ett av 30 mottak som Hero 
Norge driver over hele landet. 
Personal- og organisasjonsdi-
rektør Tor Brekke poengte-
rer at mottakets holdning til  
T-nett er helt i samsvar med 
Heros praksis.

– Vi forbyr ikke kristne grup-
per å komme inn i mottakene. 
Men her er det gått over en 
grense.

– På hvilken måte?
– Det er tatt kontakt og øvet 

press mot mindreårige beboere.  
For voksne ville det stilt seg  
annerledes.

Brekke understreker at det 

ikke foreligger noe generelt 
forbud mot at kristne grupper 
kommer på mottakene.

– Mange steder samarbeider 
vi med kristne aktører som bi-
drar med forskjellige aktiviteter, 
som turer.

– Hva med kristne møter?
– Det kan gjennomføres  

under klare rammer, blant 
annet at de skal være rettet mot 
voksne beboere.  Møtene skal 
være forhåndsgodkjent av oss, 
og ingen skal føle seg presset til 
å være med.

Evangelisering uønsket. Norsk 
Folkehjelp driver ni mottak.  
Seniorrådgiver Bendix Jørgen-
sen understreker at mottakene  
skal være livssynsnøytrale  
områder, i tråd med retnings-
linjer fra Utlendingsdirektora-
ret. 

I praksis betyr det at det ved 
organisasjonens mottak ikke 
 skal slippe til religiøse organi-
sasjoner som ønsker å spre sitt 
budskap.

– Men det er selvsagt fritt 
fram for beboere å motta be-
søk, og det er selvsagt fritt for 
våre beboere å oppsøke forskjel-
lige menigheter eller organisa-
sjoner utenfor mottaket, sier 
Jørgensen.

– Vi vet at det er mange bebo-
ere som besøker moskeer og an-
dre religiøse tilbud, og at de kan 
få hjelp til transport til og fra. 

Jørgensen understreker at 
organisasjoner som vil besøke 
mottakene, må være helt åpne 
på hva som er deres ærend før 
de slipper inn.

Fikk besøksforbud 
på asylmottaket

TVERRKIRKELIG 

NETTVERK
En tverrkirkelig organisasjon, 
også kalt T-Net, tidligere kjent 
som Tverrkirkelig Karismatisk 
Gruppe.

Ønsker å spre det kristne 
budskap og forene ulike krist-
ne retninger.

Arrangerer møter og under-
visning spesielt rettet mot 
asylsøkere og utlendinger.

Kilder: tverrkirkelig.net/Aftenposten

LES MER

• vl.no/troogkirke
Les mer om saken i vår nettavis.

«Vi forbyr ikke 
kristne grupper å 
komme inn i mot-
takene. Men her 
er det gått over en 
grense»

Tor Brekke, 
Hero Norge

Når du ikke er på internett, får du mye tid til overs. Det er  
erfaringene til Ruth Skree og Kim Andre Vian, som i faste-
tiden holder seg borte fra diverse duppeditter og digital input.
 Foto: Stig-Øyvind Blystad 

«Det har vært 
kjempedeilig. 
Det handler 
rett og slett 
om å få litt 
kontroll over 
tiden»

Ruth Skree 


