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ei høgtid for von
I år handlar påskeheftet frå Diakonhjemmet om kjærleik og von.
Gjennom fleire år har det vore tekstilverkstad i Bøler kyrkje.
Her samlast menneske for å arbeida med ulike kunst- og
handverkprosjekt. Mange av dei ber med seg vonde erfaringar,
og har kome til Noreg frå område med konflikt og krig.
Tekstilverkstaden er eit døme på korleis ulike gode krefter kan
samarbeida om å byggja bruer mellom menneske. Både bydelen,
Frelsesarmeen, kunstnarmiljøet, kyrkja og frivillige medarbeidarar
frå lokalsamfunnet har medverka til at Bøler tekstilverkstad vart til.
Den kristne påskeforteljinga rommer både liding og von, både
krossen og den tomme grava. Når kyrkja på Bøler opnar dørene for
tekstilverkstad, vert det skapt von på ny, von om at det er sant –
at kjærleiken er sterkast.
Signa påskehelg!
Idar Magne Holme
Forstandar/adm.dir.
Diakonhjemmet stiftelse

ord om håp
Jeg husker første gang jeg kom til Norge.
Det var om vinteren, og det var snø overalt.
Jeg sa til min søster: «Vi kommer ikke til å overleve!»
Men da vi så at snøen smeltet i hendene våre,
sa vi til hverandre: «Dette går bra.»
Fardusa fra Nord-Somalia

ord om håp
Håp har jeg tenkt mye på.
Håper det blir fred på absolutt hele jordkloden.
At barn blir lykkelige sammen med foreldrene.
At ingen må flykte fra hjemmene sine til andre land.
Jeg håper at nordmenn kan sette pris på oss innvandrere.
På vår kultur og våre tradisjoner.
Jeg håper jeg kan gjøre en positiv jobb. Gjøre noen glad.
Gjøre noe for Norge – det ville vært kjempepositivt for meg.
Hamid fra Afghanistan

ord om håp
Jeg finner min unikhet sammen med andre.
Vi er ikke ferdige.
Vi er på vei og drives av håp.
Jeg er født optimist.
Det holder meg på sporet.
Det finnes en kraft inni meg som vil hjelpe andre,
i stedet for å trekke meg tilbake.
Jeg blir inspirert av ungdommer og musikk.
Når mennesker samles, er det håp.
Det er håp i oss.
Raifhe, frivillig fra Syria

når mennesker samles, gir det håp
Verden kan være et overveldende sted. Fine mennesker kan bli slengt
ut av sitt gode liv og miste sin flokk, sin trygghet, sin helse og sin
fremtid. Alle som har opplevd noe slikt, vet hvor mye det krever.
Har jeg tro nok på at dette skal gå? Har jeg håp nok, så jeg utholder
distansen? Har jeg kjærligheten som kreves for å forstå det nye landet
og ta vare på den lille flokken min?
Når mennesker samles, gir det håp. En gang i måneden møtes mellom
førti og seksti personer til tekstilverksted i Bøler kirke. Vi er både barn
og voksne. Vi kjenner alle på at livet kan være overveldende – men
her handler det om noe annet. Her er vi for å skape, leke og være
sammen. Noen er virkelig dyktige. Andre kjenner på freden i å være
kreativ. Noen er mest sosiale.
I den kristne påskehøytiden er håpet i sentrum. Fortellingen om den
tomme graven gir kirken tro på at lyset er kraftigere enn mørket. Livet
overvant døden. For deltakerne på tekstilverkstedet har den kristne
påskehøytiden ulik betydning. Det som er likt, er at vi lever i håpet. Vi
tror at noe nytt og godt kan skje. Sammen har vi malt et påskebilde, et
tre som står i knopp og snart skal blomstre.
En kvinne kom inn på tekstilverkstedet. Hun var fra Irak og hadde
nettopp kommet til Norge. Vi snakket ikke samme språk, men hun
fikk et stoff og nål og tråd. Hun begynte å brodere åttebladsrosa i
korssting. Så var visst den rosa ikke bare fra Selbu.
Erle Fagermoen, kapellan i Bøler menighet, og Kristine Fornes,
kunstner og medarbeider på Bøler tekstilverksted

ord om håp
Håp for meg handler om å klare å leve videre. Det handler om å klare
å eksistere. Livet. Ja, verden blir uten mening hvis vi ikke har håp.
Hvis jeg skal være helt ærlig, gleder jeg meg ikke til noen ting.
Jeg har lyst til å bli frisk fra depresjon, slik at jeg kan være slik en mor
skal være. Nå ser jeg på det fantastiske lille mennesket som er min
datter, og som jeg vet jeg elsker høyere enn alt, men følelsene er der
ikke.
Jeg håper på behandling, slik at depresjonen slipper.
At jeg kan leve igjen og føle.
Bisan fra Tyrkia

ord om håp
Jeg tror at det gode i menneskene vinner.
Renate, frivillig ved tekstilverkstedet

Jeg håper sønnen min skal bli doktor.
At han blir en flink gutt.
Jeg håper jeg blir bedre i norsk.
Jeg håper jeg kan kjøpe meg et sted å bo.
Og jobbe med en jobb hvor jeg kan bruke meg selv.
Jordamus fra Eritrea

er du pasient eller pårørende
ved diakonhjemmet sykehus
og ønsker noen å snakke med?
Preste- og diakontjenesten på Diakonhjemmet
Sykehus er døgnbemannet og nås via sykehusets
hovedresepsjon, tlf: 22 45 15 00
Sykehusprestene er:
Aud Irene Svartvasmo, tlf: 22 45 48 32,
e-post: aud.i.svartvasmo@diakonsyk.no

er du beboer eller pårørende ved et av
våre sykehjem og ønsker noen å snakke
med, kan du gjerne kontakte prest eller
diakon i din lokale menighet.
er du student eller ansatt ved vid
vitenskapelige høgskole
og ønsker noen å snakke med?

Jarl Bøhler, tlf: 22 45 15 19,
e-post: jarl.bohler@diakonsyk.no

Studiested Diakonhjemmet, Oslo:
Studentprest Line Heiberg Ringen, tlf: 22 45 19 15,
e-post: line.heiberg.ringen@vid.no

Kjersti Håland, tlf: 22 45 15 18,
e-post: kjersti.haland@diakonsyk.no

Studentdiakon Elisabeth Nilsen Aas, tlf: 22 45 19 28,
e-post: elisabeth.nilsen.aas@vid.no

Sykehusdiakon:
Gudmund Johnsen Wisløff, tlf: 99 42 86 87,
e-post: gudmundjohnsen.wisloff@diakonsyk.no

Studiested Stavanger og Sandnes:
Prest Leni Mæland
(kontor Universitetet i Stavanger), tlf: 93 01 87 22,
e-post: leni.maeland@uis.no

Ønsker du en samtalepartner fra et annet
tro- eller livssynssamfunn eller fra Human-Etisk
forbund, kan prestetjenesten formidle kontakt
med «Samtalepartnere for tro og livssyn»
ved Oslo universitetssykehus.

Studiested Bergen:
Studentprest Inge Høyland, mob: 415 63 972,
e-post: inge.hoyland@prest.uib.no
Studentprest Marie Grindheim, tlf: 97 60 45 58,
e-post: marie.grindheim@prest.uib.no

bøler tekstilverksted. historien om et verdensrom.
Denne boken er en dokumentasjon av tekstilverkstedets sjuårige historie,
og er laget for å inspirere andre som jobber med inkludering og mangfold.
Teamet bak boken beskriver den slik:
Hva trengs for at det skal oppstå et fellesskap, og hva skal til for å rigge en
møteplass? Finnes det en oppskrift? Har vi noen verktøy? Det kan ikke bare
være en idé! Tommy Grøtterød fra Østensjø bydel samlet noen mennesker for
sju år siden og sa noe som ofte sies nå, men som sjelden ble sagt den gangen:
At skal vi møte de behov og utfordringer som finnes i samfunnet nå og fremover, må vi samarbeide på tvers og på nye måter.
Vi kan ikke gå i de gamle sporene. Vi må lete etter de gode synergiene og de
gode kreftene. Derfor kom Bøler tekstilverksted i gang. Vi i Bølertekstilverksted har i sju år forsket på dette.
Kanskje noen andre kan la seg inspirere. Derfor har
vi skrevet denne boken nærmest som en
«kokebok» på å rigge en møteplass
eller et verdensrom som
faktisk dette er blitt.
Det er dette denne
boken handler om.

Pris: 100 kr.
Betaling: Kristine Fornes
VIPPS 986 47 623 eller kontant.
Facebook: https://www.facebook.com/
BolerTekstilverksted/
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