Folkekirka på gata midt i julestria!
"Diakonene i Stavanger flyttet
kirken ut på gaten 15.
desember. De rigget opp en
lavvo, for å påpeke at julens
budskap handler om at Gud
tok bolig midt iblant
menneskene. Diakonene kom i
kontakt med mange
forbipasserende, fra mange land.
Forbipasserende ble spurt om de hadde lyst å skrive noe de ønsket
seg på store klistrelapper og klistre den på lavvoen. Det ble delt ut
suppe og varm drikke, og alle som ville fikk grille en marshmallow på
bålpannen som diakonene hadde med seg. En stemningsfull og fin
ettermiddag i adventstiden".
Folk stoppa opp og prata, tok en
porsjon suppe, og skrev seg en tenkt
ønskeliste som de festa på
lavvoveggen. Herlig at også folkekirka
gjør seg synlig med flotte
representanter fra byens menigheter.
Diakon i Hundvåg menighet, Hildegunn
gav tydelig uttrykk for at det var kjekt å
kunna dela ut suppa og kaffi og
marshmallows og se smil og glede!

Som folkekirke var dette
«diakonstuntet» en særdeles
spennende erfaring med at folk

kommer innom til oss, de var
nysgjerrige på hva dette var og de
tok seg tid til en prat.
Det å kunne ha Stavanger domkirke
som ramme med en lavvo/telt i en
helt annen stilart rett utenfor, gav
en veldig fin atmosfære. Det gav
rom for massevis av tanker for dem
som er på det sporet. Stjernen i
teltåpningen, stoler å sette seg ned
på, ja i det hele tatt et veldig bra
tiltak i julestria.

Med enkle midler fikk en tydelig fram
hvem vi var, og hva vi formidler. Og det at
en tar i bruk enkle virkemidler kan også
være med å senke terskelen for å stoppe
opp. Dette «traff» folk på vei forbi.
Uten kjøpepress, uten krav til å gi noe
tilbake, hvor alle som ønsket å stoppe opp
var velkommen.
Jeg tror vi sier : Folkekirken slik den oftere
kan våge å fremstå. Herlig med synlighet
midt i byen!
Flott å oppleve diakoner som på hver sin
måte møtte ulike mennesker på sin bytur.
TAKK til våre diakoner for et flott tiltak!

