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De leser rapporten sin, unntatt innledningen.
Var det i skoletida eller fritiden dere gjorde dette?
Dro dere tilbake på fredag og spilte brettspill?
Hvor lenge var dere der?
Hvordan var det å skulle glede noen?
Applaus!

PREKEN
GRATISUKA – ALT ER GRATIS!
I dag avslutter vi gratisuka vår. Det er tredje året og det blir mer gøy
for hvert år. Vi har delt ut kaffe på togstasjonen om morgenen. Fra
ettermiddagen har vi hjulpet folk hjemme, vasket biler, fikset sykler
og hatt cafe. Og middag tirsdag og torsdag. I går avsluttet vi med
den store nabofesten med grillmat og mye moro. Alt er gratis. Takk
til sponsorer som har likt ideen og gitt oss ting gratis.
Med bilder?
Nytt i gratisuka var en oppgave vi ga til alle 7. klassene på
Fjellhamar skole. De delte seg i grupper og hver gruppe fikk et flaxlodd, 100,- kr og en twistpose. Så skulle de glede noen, gjøre godt
mot noen som trengte det. De skrev en rapport og Espen og jeg leste
alle rapportene. Det er det fineste jeg har opplevd i hele gratisuka.
All den godheten 7. klasse har spredd helt gratis denne uka! Her er
noen bilder som de tok.
Dere skal få møte vinnergruppa: Kom frem Anders, Frida, Nathilde,
Marcus, Bessan og Mari. Hedda var også med men er bortreist.

BLI IKKE TRETT AV Å GJØRE DET GODE!
Det å glede hverandre og spre godhet er så viktig. Men det er lett å
gå lei. Og bli sur og ikke ville. Hvis dere har gått tilbake til Dovre
hver fredag med quiz og spilt brettspill, og delt ut boller gratis på
togstasjonen, så hadde dere kanskje blitt litt lei etter hvert? Jeg kan
bli skikkelig lei av å gjøre gode ting. Jeg kan tenke – skal vi orke og
dra i gang en ny gratisuke neste år? Jeg kan bli sliten av å være
tålmodig med de jeg bor sammen med i familien min. Og de kan bli
slitne av å være tålmodig med meg. Jeg vet hva som er godt, men jeg
blir lei, og vet ikke om jeg orker å gjøre det en gang til.
I bibelen står det i Gal 6,9: ”Bli ikke trett av å gjøre det gode.” Det
er bra sagt. Det gode er veldig ofte ikke noe nytt og kult. En oppgave
med premie til vinneren. Det gode er veldig ofte å gjøre de små
tingene en gang til. Si jeg liker deg, gi en klem, spille brettspill. Jeg
trenger inspirasjon for ikke å bli trett av å gjøre det gode. Det gir
gratisuka. Og det har dere 7 klassinger gitt meg.
VARME FELLESSKAP
Visjonen til Fjellhamar menighet er som dere kan se her ”levende tro
og varme fellesskap”. Varme fellesskap, hva er det? For meg ble det
veldig merkbart da jeg fikk kreft for fire år siden. Da opplevde jeg at

det var så mange som oppmuntret meg, som heia på meg og ba for
meg. Brydde seg og lurte på hvordan jeg og familien min hadde det.
Da var menigheten virkelig et varmt fellesskap for meg.
Det trenger vi alle sammen. At noen bryr seg om oss og lurer på
hvordan det går. Det er det viktigste som skjer i alle de gode
aktivitetene som finnes på Fjellhamar. Om vi er glad i å drive med
idrett, eller musikk og kultur, foreningsarbeid knyttet til felles
utfordringer som revmatikerforeningen, historielag, politikk,
syklubb, mat og vinklubb, leseforening eller hva det måtte være, så
er det å bli en del av et fellesskap, et sted å høre til så viktig. Det er
halvdelen av det vi drømmer om for Fjellhamar menighet og alle
som kommer innom her: Å møte et fellesskap som bryr seg om
hverandre. På godt og vondt.

står ved evighetens terskler, fødsel og død. Da er det mange som er
glad for å komme i kirka.
Det er poenget med kirka. Her skal vi få komme og høre om liv og
død, om kjærlighet og nåde, om livets store spørsmål, om Gud og
Jesus, om ikke å bli trett av å gjøre det gode. Her skal du få mulighet
til stillhet og ettertanke. Til å legge fra deg ting som tynger, få ta i
mot tilgivelse. Til å takke Gud og be for det du bærer på, og for livet
og verden rundt oss. Her skal du få møte Jesus, i bibelens
fortellinger, men også inn i deg. Som et usynlig åndelig nærvær. Du
skal møte en levende tro i Fjellhamar kirke. Som lever blant helt
vanlig mennesker som prøver å bry seg om hverandre.

LEVENDE TRO
Men hvis varme fellesskap var alt så hadde vi ikke trengt å drive
med kirke. Da kunne vi brukt mer tid på andre fellesskap. Familien,
venner, interesser vi har. Akkurat som det å spille fotball er poenget
med FFK, så er troen poenget med kirka. Det er kjempeviktig at man
trives og har et godt fellesskap i fotballaget, men grunnen til at man
har laget er jo for å spille fotball.

For Fjellhamar kirke er ikke for de som fikser livet. De 3-400 som
går her fra tid til annen er vanlige folk som stadig vekk blir trette av
å gjøre det gode og trenger tilgivelse for ting som skjærer seg. Vi
blir lett stressa og travle, og hekta på penger og selvopptatt, vi har
konflikter i blant oss, familier og ektefolk som sliter, vi er skilte med
mine og dine barn. Vi fristes av svart arbeid. Sykdom og død gjør
livet hardt for oss, og vi kan slite psykisk med tunge og vanskelige
tanker. Derfor trenger vi en tro. En levende tro på at det går godt
slutt. Og vi vil tro selv om det er vanskelig innimellom.

Kirka på Fjellhamar skal være et godt sted å komme, et varmt
fellesskap, men aller mest et sted hvor vi kan få hjelp og
oppmuntring til tro, håp og kjærlighet. Av de 14000 som bor i
Fjellhamar menighet er ca 9000 medlemmer i kirka. Det er selvsagt
ulikt hva det betyr for de 9000, men mange er glad i kirka si,
Fjellhamar og Lørenskog kirke. Mange flere enn de som går her
jevnlig. Det er et godt sted å komme på livets store dager. Når livet
roper etter høytid og noe mer enn en skål hjemme i stua. Når livet

Begge bibeltekstene vi leste i dag handlet om det. Om å strekke seg
etter det som er foran og jaget frem mot målet. Og om sorgen som
blir vendt til glede, lik en kvinne som tross smerter i fødselen gleder
seg over barnet når det er født. Jesus døde til stor sorg, men ble
levende igjen, til enda større glede. Den troen og det håpet samles vi
om. Troen på Jesus, at han elsker oss lunkne rotehuer, at han døde
for oss og gir oss sin tilgivelse, at han sto opp igjen så vi kan leve i
håpet om at døden ikke får siste ordet.

VÆR SÅ GOD. ALT ER GRATIS
Alt er gratis. Det er det troen og kirka vår handler om. Vi får
tilgivelsen og håpet helt gratis. For Jesus kostet det dyrt. Livet. Men
det ga han med glede for oss. Helt gratis. Du trenger ikke å gå et
visst antall ganger i kirka for å få det. Du får høre om det i kirka. Du
kan få inspirasjon og mat til troen her. Men det er helt gratis.
Akkurat som i gratisuka. Du trenger ikke å vise til noe som helst.
Bare ta i mot i tro. Du kan få ta del i det når du kommer. Gå til
nattverd. Vil du ha del i troen, i tilgivelsen og Guds kjærlighet, så
vær så god. Alt er gratis.

