
Fra gata til postkassen
Når smittevernsrestriksjoner gjør gateevangelisering mer utfordrende tyr Open Air Campaigners til postkassen for å spre budskapet
om oppstandelsen.
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Open Air Campaigners (OAC) er en organisasjon som i hovedsak driver med evangelisering på gater og ulike torg.

– Vi har veldig tro på det personlige møtet med folk og ser at det er mange som er åpne for samtaler, sier daglig leder i OAC Norge, Hartvig Kloster.

Men selv om gateevangelistene i OAC opplever økt åpenhet under koronapandemien gjør smittevernsrestriksjonene det vanskelig for mange å drive med den-

ne typen forkynnelse. Derfor har organisasjonen trykket opp 20 000 brosjyrer med påskeevangeliet og 5 begrunnelser for å tro på oppstandelsen. Brosjyrene

kan bestilles av folk som ønsker å dele dem ut i postkasser i sitt nabolag.

– Vi prøver fortsatt å holde på med gateevangelisering, men det blir litt mindre trykk enn vanlig. I utgangspunktet tenker vi at den personlige kontakten er den

beste, men ser på denne postkasseaksjonen som et alternativt supplement på grunn av situasjonen vi har nå, sier Kloster.

– Det blir også et supplement til mye annen kristen virksomhet som gjerne ikke er oppe og går nå. Her får folk mulighet til å gjøre noe meningsfullt når mye an-

net er stengt, legger gateevangelist Gunnar Salmelid til.

Fra sinte meldinger til trossamtaler

OAC hadde også en lignende postkasseaksjon i fjor der de delte ut 15 000 brosjyrer. Da mottok de delte tilbakemeldinger fra folk som �kk påskebudskapet i

posten.

– Noen var veldig krasse og syntes absolutt ikke dette var noen god idé. Da prøver jeg å lytte og vende det andre kinnet til. Noen ganger når de er veldig sinte

når de ringer, drister jeg meg likevel til å spørre om de har noe forhold til tro og det har blitt til ekte trossamtaler med dem, sier Kloster.

Han forteller at de også har fått mange positive tilbakemeldinger, uten at de har kontroll over all responsen selv.

– Jeg husker at vi ble kontaktet av en mann i Nord-Norge som var fra Irak som ønsket en prat. Det endte med at jeg sendte ham en barnebibel til barna hans som

han var opptatt av at også skulle få høre evangeliet.
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Gateevangelistene Gunnar Salmelid (t.v.) og Hartvig Kloster i Open Air Campaigners tror koronasituasjonen gjør folk mer åpne for å ta imot evangeliet, både på gata og i postkassen.
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Økt åpenhet

Kloster tror koronasituasjonen er med på å påvirke mottakelsen både på gata og det man får i postkassen.

– Vi ser at det er en større andel enn tidligere som ønsker videre kontakt. Folk har mer tid nå og tenker og funderer nok mer over de store spørsmålene i livet,

sier han.

Gateevangelist Gunnar Salmelid er en av dem som sammen med et team på �re til sju personer har fortsatt å evangelisere ute blant folk to ganger i uka, med god

avstand og godt smittevern. Han opplever at �ere av dem de treffer nå ønsker å møtes igjen for videre samtaler om tro

– Med noen blir det bare ett eller to treff, mens andre følger vi opp over en lengre periode og hjelper dem å bli mer kjent med kristen tro og Bibelen. Bare i går,

da vi var ute og prata med folk på Oslo S, var det tre personer som vi �kk videre kontakt med og som ønsket å treffes igjen. Det er sjeldent det er så mange på en

dag, sier Salmelid og legger til:

– Nå som restriksjonene er strengere enn noen gang, kan det være noen som også har et ekstra behov for å treffe andre mennesker.

Sender gratis

Postkasseaksjonen til OAC i fjor kom på litt kort varsel og de �kk det travelt med å få sendt ut alle brosjyrene. Brosjyrene sendes gratis til dem som ønsker dem.

Kostnadene dekkes gjennom en egen innsamlingsaksjon og av OACs faste givere.

– Kort og godt handler det om at vi vil ha evangeliet ut i Norge. Vi har tro på at det er Guds kraft til frelse, sier Kloster.

Religiøs litteratur er ikke klassi�sert som reklame og kan derfor på lik linje med politiske brosjyrer fritt legges i alle postkasser.

– Vi har tro på at det i denne tiden er mange kristne som har anledning til å være med å dele ut brosjyrer og at det også er mange som har roligere hverdager og

dermed får lest det de får i postkassen, sier Kloster.
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