Nettartikkel av Tor Erik Myhre, Norge i Dag, 5. september 2020

PLUSSORD: Egil Svartdahl hadde ikke sett for seg at han skulle bli en fanebærer. Foto:
Skjermdump

– Det er mange måter
å være kirke på
MENIGHETSLIV: Etter korona-nedstengningen sitter
kristenledere igjen med nye erfaringer med å måtte se
muligheter når omstendighetene forandrer seg.
Tor Erik Myhre
Tro & Medier arrangerte forrige fredag et online webinar i samarbeid med
Norges Kristne Råd og Mediekonferansen MELT, der spørsmålet var: «Korona og
digitalt kirkeliv – hva har vi lært?»
En av aktørene som har lyktes med å nå langt ut digitalt den siste tiden, er TV
Inters «Plussord» med Egil Svartdahl. De fikk i starten av webinaret tildelt
Medierosen 2020 fra Tro og Medier. De daglige korte andaktene som spres på

Facebook og Instagram, har nå om lag 20.000 visninger hver dag. I tillegg har de
lagt ut noen episoder på Tik Tok, hvor de nærmer seg 100.000 visninger totalt.
Etter dette gjorde et knippe kristenledere opp status for hvordan har
koronasituasjonen har påvirket menighetshverdagen – hva man har lært og hva
som er veien videre.
Panelet besto av Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd,
Hanne Ovidia Pladsen, forsamlingsleder i Filadelfiakirken i St. Olavsgate, Oslo, Ole
Kristian Sameien, forsamlingsleder i NLM Hamarkirken og Kåre Rune Hauge,
prost i Østre Borgesyssel prosti, og samtaleleder Jarle Haugland fra Tro og
Medier.

TRO OG MEDIA: Jarle Haugland i Tro og Medier ville vite hvordan det sto til med et utvalg
menigheter. Foto: Skjermdump

Raskt på nett
Hanne Ovidia Pladsen fortalte om utviklingen i Filadelfiakirken Oslo etter at alt
ble stengt ned i mars.
– Vi fikk raskt startet med online gudstjenester, så åpnet vi opp igjen for vanlige
gudstjenester etter 21. juni, men vi fortsatte å sende på nettet som et supplement.
Vi har også hatt andre typer samlinger på nett, hvor noe har fungert bra, mens
andre ting ikke har fungert like bra, sier hun.

Ole Kristian Sameien forteller at de opplevde mye av det samme i NLM
Hamarkirken, men han ble i tillegg permittert 70 prosent, noe som skapte
begrensinger.
– NLM sentralt produserte sendinger som et tilbud mens vi startet litt med
videomøter over nett. Da det åpnet opp i mai for inntil 50 personer startet vi med
samlinger igjen, og mange ga uttrykk for at det var fint å møtes igjen, forteller
han.
Kåre Rune Hauge forteller at de i Den norske kirke måtte stenge ned på nytt etter
oppblussingen av smitte tidligere i sommer, men at de i motsetning til andre hele
tiden har måttet ha en viss drift.
– Vi har jo hatt bryllup og begravelser hele tiden selv om det har vært i en
begrenset form, sier han.

UTFORDRINGER: Hanne Ovidia Plassen i Filafelfiakirken mener det er mange utfordringer
med kun å være på nett. Foto: Skejrmdump

Viktig å møtes
Haugland spurte deretter panelet om hvordan det utadrettede arbeidet hadde
fungert i koronatida. Var det styrket eller svekket?
Hauge sier at da de gikk inn i lockdown, begynte de å sende gudstjenester på nett.
Raskt så de at det plutselig var mange flere som fulgte med en de som til vanlig
møtte opp i kirken.

– Dette opplevde vi som en positiv effekt grunnet koronasituasjonen. Det var nok
mange som synes det var lettere å se det på nett fordi terskelen kanskje kan være
for høy i kirka, tror han.
Sameien synes det var utfordrende å holde kontakt med folk når nedstengningen
var et faktum.
– Særlig mennesker som ikke var helt etablert i fellesskapet vårt, var vanskelig å
fange opp i starten, sier han.
Haugland spør videre om hva vi bør gjøre fremover om det kommer en ny
nedstenging.
Pladsen mener det er mye som ikke kan erstattes av online-aktivitet.
– For noen fungerer det, mens for andre er det vanskelig. Det er tydelig at de som
er vant til å møtes mye synes det virker fremmed når alt flyttes over på nett. Vi
ser mer enn noen gang hvor viktig det er å møtes selv om det bare er i mindre
grupper, mener hun.

OPPMØTE: – Vi så plutselig at mange flere fulgte med på gudstjenestene, forteller prost Kåre
Rune Hauge. Foto: Skjermdump

Ransakende periode
Haugland påpeker at enkelte synes det har vært litt trått å komme i gang igjen
etter at det åpnet opp igjen.

– Det er nok mange som er usikre på om det er trygt å komme sammen igjen,
mener Hauge.
Sameien opplever at det er flere som oppdager at man kanskje har tatt det kristne
fellesskapet for gitt.
– Plutselig blir man avskåret på grunn av koronasituasjonen, men gjensynsgleden
etter gjenåpningen har iallfall vært stor, sier han.
Pladsen tror at det for mange har vært en ransakende periode, der man har
måttet spørre seg: «Hva er oppdraget vårt, og hva er vi satt her til å gjøre som
Guds kirke på jorda?»

UTFORDRENDE: Ole Kristian Sameien synes det var utfordrende å holde kontakt med folk
etter nedstengningen. Foto: Skjermdump

Håper på normalisering
Haugland spør til slutt om hvor vi er hen om tre år. Er vi tilbake til normalen?
Pladsen håper ting har normalisert seg.
– Se bare på ungdomsarbeid, for eksempel. Det er ikke enkelt å drive med dette
under slike forhold, mener hun.
Sameien tror det er viktig å være tilpasningsdyktig.

– Vi må se mulighetene som kommer og benytte oss av dem, samtidig ser vi hvor
sårbart ting kan være. Fokuset på disippelgjøring og dette må å gi folk mat i
åndelig forstand blir ekstra viktig, sier han.
Hauge håper at vi har lært at kirka kan være flere ting på en gang.
– Kirke kan både være at vi møtes fysisk til gudstjeneste, men også at vi møtes på
nett, sammen med mye annet. Det er mange måter å være kirke på og hvordan vi
er tilstede i folks hverdag. Dette håper jeg vi tar med oss videre, avslutter han.

