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kommer så store utfordringer. Den kristne kirke har også et stort 
ansvar i utfordringer omkring innvandringen i dag. 
 

- Vi er inne i advent og vi ser fram mot jul. Hva tenker du om 
julebudskapet til barn og unge i dag når svært mange konsentrerer 
seg mye om det materielle? 

 

- Mange opplever en verden som skremmer. Jeg ville gjerne tegne et 
bilde av Guds kjærlighet til hvert menneske gjennom det barnet han 
sendte oss. Det skal vise oss at Gud bryr seg om hver enkelt, at det er 
gjennom barnet Han menneskeliggjør det Han vil med oss. Jeg vil 
gjerne være et vitne om at Jesus kan gi så mye kjærlighet midt i all vår 
velstand. 

 

- Du arbeider med ungdom i konfirmantalder. Hvordan opplever du 
det? 

 

- Det er interessant. Der møter jeg 14-15-åringer som ikke er så 
forherda i velstand som vi kanskje tror. De møter meg med åpent sinn 
og søker etter svar som ikke alltid er enkle å gi. Det er godt å se at de 
ikke er likegyldige. Likegyldighet er den verste holdningen hos noen i 
dag. Jeg bruker å si til foreldre som har en barnetro, men som ikke vet 
riktig hvordan de skal vise det: Snakk om det hjemme, si hva du tror, 
hva som er vanskelig, gå i kirken for å oppleve 
fellesskapet, vis at du ikke er likegyldig! Skal tro 
bringes videre, må den formidles også med sin 
tvil. 

 

- Hvordan er juletradisjonene hjemme hos 
dere? 

 

- Juleaften er vi mange. Vi har juletre med 
levende lys som blir tent når vi setter oss til 
bords, og juleevangeliet leses. Ribba er det jeg som er 
sjef for! Eller - hvis jeg har julegudstjenesten – har jeg iallfall forberedt 
den. Vi går rundt juletreet og synger sangene. Pakkene har sin plass 
under treet, og dem er det blitt mange av, så vi er i ferd med å endre 
litt på det. En gang hadde vi nisse som kom med pakker, men ikke 
mer. Jeg er glad i eventyr, så det ble heller fjøsnisse hos oss, - uten 
pakker. Til å begynne med fikk jeg forpakteren på prestegården til å 
kle seg ut og være i høyet på låven. Det ble skikkelig spennende for 
ungene. Nå er det yngste sønnen hans som fortsetter tradisjonen som  
 


