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PREKEN
VELKOMSTKLEMMEN
Jeg er med og leder en klubb for 5-7. klasse i
Fjellhamar kirke hver torsdag etter skoletid. Da er
det alltid sånn at jeg river meg løs fra PC’n på
kontoret fem minutter for sent og forter meg bort.
Det er noen andre hovedledere som er der fra
starten så jeg bare glir inn. Nå sist skjedde det
samme. Litt for sent, og ikke helt frisk. Jeg lurte på
om jeg skulle gå hjem å legge meg. Men jeg hadde
ikke vært der forrige torsdag heller pga en
begravelse så jeg dro bort. Det var nesten 50 barn
der som vanlig og fullt liv. Inn i salen sto jeg litt,
slapp og sliten, og så meg rundt og prøvde å samle
meg for å kaste meg ut i karusellen. Så kom en
jente småløpende mot meg gjennom salen, strakk ut

armene og ga meg en god og lang mageklem.
Husker ikke om hun sa noe før hun løp videre, men
velkomstklemmen sa mer enn nok for meg. Jeg
kjente jeg ble glad. Det var noen som så at jeg kom
og som ble glad for det og ga meg en klem. It made
my day, for å si det på nynorsk.
Vi trenger alle å bli sett. For de vi er og ikke det vi
gjør. Gjerne for det vi gjør også, det er hyggelig og
viktig å få skryt for gode ting vi gjør. Men det er
enda viktigere å bare bli sett fordi du er du. Både
hjemme, og på skole eller jobb. Bli sett og gitt en
klem ikke fordi du har vært flink og fått til noe,
men bare fordi du er du.
PRAKTEKSEMPLAR
Ungdata, en undersøkelse om hvordan ungdom har
det, viser at ungdom på Lørenskog har det mye likt
som landet ellers. Og det er mye fint å lese.
Trenden er at ungdom er mindre involvert i
kriminalitet, bruker mindre rus, de har bedre
forhold til foreldre og lærere, og de har høye
ambisjoner for utdanning. Ja, dagens ungdom er
noen prakteksemplar. Og der ligger kanskje

ungdoms største utfordring: Å være
prakteksemplar. Ungdataundersøkelsen for
Lørenskog viser at 30% av jentene sliter med
psykisk stress. En 16-åring skrev i RB at det er
aldri nok å gjøre det bra fordi du kan alltid gjøre
det bedre. Du må se bra ut, trene, være flink på
skolen, få deg jobb, du må ha mange venner og få
mange likes på FB, og hvis du ikke fikser det er det
din egen feil for du har alle muligheter. Alt er opp
til deg. Selv om vel ingen mener at det skal være
sånn, så opplever mange at det er det som er
dealen.
EN GJENG TAPERE
Juleevangeliet handler om en gjeng som hadde fått
få likes på FB og kommet lavt på lønningslistene.
Juleevangeliet handler om at Gud blir som en av
oss. At Gud gjennom Jesus-barnet blir født inn i vår
verden. Og da er det helt blottet for kjendisfaktor.
Julefortelling om Jesus fødsel handler om en gjeng
av uviktig folk som ble oversett av de som betød
noe. Hele settingen oser av det man kunne kalle
tapere: Hovedpersonen var et lite vergeløst barn
som ble født i en simpel og skitten stall. Han hadde

fattige foreldre fra landet. Allerede den første natta
ble Jesus en flyktning på flukt til Egypt fra en gal
og brutal kong Herodes.
De eneste som fikk det med seg og kom på besøk
var noen hardbarka og tvilsomme gjetere. De hadde
de jobbene ordentlig folk ikke ville ha. Gjetere
hadde rykte på seg for å være uærlig, karer som
lurte og ordnet seg om natten når de var ute på
jobb. Det var ikke lov å bruke dem som vitner i en
rettsak, fordi systemet stolte ikke på dem. Ingen
brydde seg om dem, og regna med dem. Ingen så
dem. De ble oversett.
GUD SER DE OVERSETTE
Juleevangeliet forteller at Gud ser de som verden
lett glemmer. Jesus ble født blant de som ble
oversett av folk. Gud har latt det store skje blant
folk som verden overser. Guds hjerte knytter seg
særlig til alle de som føler seg oversette.
Den danske presten Johannes Møllehave har
skrevet en julesang om de oversette:

Himmelfalden. Dype fall: at han fødtes i en stall.
Det som verden overså så Guds øjne netop på. Gud
har sett det oversete! Det var det som den gang
skete.
At Guds Søn blev lagt på strå mellom dem man
overså råbes ud med jubelråb som de oversetes
håb. Gud har set det oversete! Det var det som den
gang skete.
Til de oversette topper Gud laget sitt og sender
engler som forteller dem om saken. Om fred på
jorden blant mennesker Gud har glede i. Til de
oversette, de som ingen så på som viktig og noe å
bry seg om, sier han at han, Gud selv, har glede i
dem. Han er glad i dem. Gleder seg over dem og vil
at de skal fred og leve i fred. Julefortellingen vil
rope ut til meg, deg og alle. Hei, jeg er glad i dere!
Så glad at jeg kommer ned og vil hjelpe dere. Til
glede og fred. Ikke som en konge og kjendis i
pomp og prakt og masse oppmerksomhet, men som
et lite barn i en ung fattig mors og fars omsorg, på
flukt. Ikke som en konge som folk skal tjene, men
som en mann som vil tjene folket.

Til alle unge jenter og alle oss andre på Lørenskog
som strever etter å være bra nok, å bli perfekte, så
forteller jula: Slapp av. Du er bra nok. Det holder at
du er som du er. Gud ser deg og er glad i deg fordi
du er du. Du er ikke oversett, men sett.
HVEM SER FLYKTNINGENE?
Ikke siden 2. Verdenskrig har flere mennesker vært
på flukt i Europa. Mange har det siste halvåret
kommet til Norge. Så mange at vi nesten ikke
greier å ta dem i mot ordentlig. Hvem skal bli
vennen deres? Hvem skal se dem og gi dem en god
klem? De neste årene kommer 2-300 av dem hit til
Lørenskog. For å bo her og leve her. Barn,
ungdom, voksne og gamle. Som trenger å bli kjent,
få venner. Bli sett og få en god klem. De har
sannsynligvis opplevd veldig mye fælt, vært redde
for å dø. De føler seg sikkert veldig utrygge her i
Norge. Kan ikke språket, vet ikke hvordan. De
føler seg sikkert oversett. Ingen ser dem. De trenger
oss. Barn og unge trenger å komme i en klasse hvor
noen sier hei, snakker med dem, tar de med på
fotball, korpset, spiller data med dem. Voksne

trenger jobb, noe å gjøre, noe som kan prate litt
med dem. Alle fortjener å bli sett. Alle trenger å få
en god klem.
Den gjorde godt den klemmen jeg fikk av en jente
på 11 år. Vi trenger å bli sett og elsket bare fordi vi
er den vi er. Og det trenger flyktningene også. Jula
forteller at Gud har sin glede i mennesker – deg og
meg. Har ser oss, er glad i oss. Jula forteller at du
ikke er oversett. Gud ser deg og er glad i deg, og
ønsker at du skal ha fred, i deg, rundt deg og med
Gud. Det er juleevangeliet til oss i dag, og det
juleevangeliet skal vi leve ut for andre sammen.

