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DAGENS BLOMST

Stor takk til Ove Sandvik som 
har gjort eit grundig djupdykk 
i historia til Kinamisjonen/
NLM. I Dagen måndag 29. 
april gav han oss eit innblikk 
i livet til Marie Helland og 
dei andre fire ungdomane frå 
Sokndal, som alle var pioner-
misjonærar i Kina i åra 1890 
til 1914.  Dette er gripande vit-
nemål om kor høg pris dei alle 
betalte for å fylgja Guds kall 
og misjonsbefalinga.

Ove Sandvik fortenar Da-
gens blomst for arbeidet med å 

gjæra dette viktige stoffet til-
gjengeleg for oss lesarar.

Tom Fjermedal

JUBILANT

Marianne Leine With runder 
70 år 15. mai. Dialekten røper at 
hun vokste opp i Herøy på Sunn-
møre. Familien hadde landhan-
del og hun «ekspederte» i butik-
ken allerede fra hun var liten. 

Gymnaset tok hun i Volda, 
deretter fortsatte frøken Leine 
på Sagavoll folkehøyskole 1970-
71, hvor hun traff Thor Henrik 
With, som hun giftet seg med i 
1974.

Marianne tok sosionomut-
danning ved Diakonhjemmets 
sosialhøyskole og fortsatte på 
Diakonhjemmets teologisk-
administrative skole. I 1975-76 
hadde ekteparet studieopphold 
i USA, før Marianne startet i ar-
beid som sosionom ved Menig-
hetssøsterhjemmets Sykehus. 
Ekteparet bodde i Vardø i 1980, 
mens ektemannen var feltprest 
der. Året etter flyttet de til Åle-
sund, hvor han var blitt res. kap. 
Marianne ble ansatt som leder i 
Kirkens SOS og arbeidet senere 
som familieterapeut ved Fami-
lievernkontoret i Ålesund.

I 1992 gikk veien til Trond-
heim, hvor ektemannen ble stu-
dentprest. Marianne fikk stil-
ling som nestleder i Kirkens 
SOS, og etter fullført familie-
terapiutdanning ble hun ansatt 
som familieterapeut ved Bar-
ne- og ungdomspsykiatrisk po-
liklinikk ved St. Olavs hospital. 
I 2012 flyttet ekteparet til Hyg-
gen i Røyken kommune, hvor de 
fortsatt er bosatt. 

Marianne har i alle år vært 

svært engasjert i menighetsar-
beid. Først i Dnks menigheter i 
Ålesund og Berg i Trondheim, 
senere i Det evangelisk-luther-
ske stift i Norges (DelsiNs)Ti-
moteus-messer i Trondheim og 
Drammen. Fra 2013 til dags da-
to har hun vært medlem av sen-
tralstyret i FBB.  

Marianne er faglig sterk. Hun 
har gitt ut fagboken «Viktors 
verden deler seg» på Cappelen 
Damm forlag - en bok til støtter 
for barn og voksne når foreldre-
ne skiller seg. Hun har dessuten 
bidratt i en artikkelsamling om 
familieterapi.

70-åringen er opptatt av med-
menneskelig kommunikasjon, 
ikke minst på grunn av sin yr-
kesbakgrunn. Videre er hun en-
gasjert og tydelig i sin væremåte. 
Alle vet vi hvor vi har Marianne. 

Vi må også understreke hen-
nes store omsorg, ikke minst 
for ektemannen, som er biskop 
i DelsiN, og deres tre sønner: 
Theodor, Marius og Andreas, 
svigerdøtre og barnebarn. 

Gratulerer hjerteligst med 
dagen!

Boe Johannes Hermansen

Marianne Leine With 70 år

 Foto: Privat  

REFERAT

Den høytidelige seremonien for 
utdelingen av Familievernpri-
sen 2019 til Dr. Valeriu Ghiletchi, 
parlamentarisk visepresident av 
Republikken Moldova, fant sted 
sted på fredag i det rumenske 
parlamentet under nærvær av en 
rekke parlamentarikere. 

De rumenske parlamentari-
kerne Ben Oni Ardelean, Titus 
Corlatjan og Florica Chereches 
var vertskap for seremonien i den 
flotte Titulescusalen som ble le-
det av KKNs formann Jan-Aage 
Torp.

«DEL 1 OG DEL 2»
«Del 1» av utdelingen skjedde 
etter planen i direktesendingen 
på TV Visjon Norge på fredag 
26. april, men Ghiletchi satt fast 
i Stockholm på grunn av SAS-
pilotenes streik som stanset all 
flytrafikk til Oslo, og «del 2» ble 
derfor flyttet til Romanias parla-
ment.

Valeriu Ghiletchi ble ledsaget 
av sin hustru Marina.

GRATULASJONER
Vinnerne av KKNs familievern-
pris i 2017, familien Marius & 
Ruth Bodnariu med alle seks 
barn, medvirket med gratula-
sjonstale og sang.

Det ble formidlet hilsninger fra 
vinnerne av 2018-prisen, Jerzy 
Kwasniewski, President for Ordo 
Iuris-instituttet i Polen samt den 
polsk-norske legen Katarzyna Ja-
chimowicz. 

Fra Norge talte psykologspe-
sialist Einar C. Salvesen og gra-
tulerte Ghiletchi på vegne av 250 
fagfolk som underskrev Bekym-
ringsmeldingen om barnevernet 
til Barne- og likestillingsministe-
ren i 2015.

BEGRUNNELSEN
Prisen er en plakett med portrett 
av den lidende Kristus, malt av 
den anerkjente kunstneren fra 
Telemark, Reidar Kolbrek.

I begrunnelsen for prisen skri-
ver KKN: 

«Kristen Koalisjon Norge 
(KKN) tildeler Familievernpri-
sen 2019 til Valeriu Ghiletchi, 
på grunn av hans ekstraordinæ-
re og eksemplariske rolle som en 
politiker som under sitt interna-
sjonale og nasjonale politiske liv 
siden 1998 har anvendt sin faste 
kristne overbevisning og verdier, 
og overført dem til språk og stra-
tegier som er gjenkjennelige og 
akseptert av politiske ledere i Eu-
ropa. Han har stått opp for religi-
øs frihet, familieverdier, og livets 
ukrenkelighet fra unnfangelsen 
og til naturlig død i flere debatter 
og prosesser i Europarådets par-
lamentarikerforsamling (PACE) 
samt i parlamentet for Republik-
ken Moldova.

Politisk er Valeriu Ghiletchi en 
håndverker av ideologiske og po-
litiske uttalelser og beslutninger, 
noe som har ført til hans rolle som 
rapportør for flere PACE-grans-
kninger. Hans begavelse i disse  
prosesser gjør ham til en rollemo-
dell for politikere i Europa.

Han har også tjenestegjort i 
PACE som Formann for Komi-

teen for valg av dommere til Den 
europeiske menneskerettsdom-
stolen.

Valeriu Ghiletchi represente-
rer en liten og økonomisk sett un-
derprivilegert europeisk nasjon, 
Moldova, hvilket gjør hans inter-
nasjonale politiske prestasjoner 
bemerkelsesverdige. Dette indi-
kerer også den nye rolle som Re-
publikken Moldova har som en 
ideologisk leder i utviklingen av 
Europas institusjoner.

Ghiletchis arbeid som den offi-
sielle rapportør for PACE i 2016-
2018 ledet til en majoritetsbeslut-
ning i PACE den 28. juni 2018: «Å 
finne balansen mellom barnets 
beste og behovet for å holde fami-
lier sammen». Denne resolusjo-
nen var basert på Bodnariu-sa-
ken i Norge, og setter standarden 
for barnevern over hele Europa 
samt for Den europeiske menne-
skerettsdomstolen i Strasbourg.

Ghiletchi er en anerkjent bap-
tistpastor i Moldova og tidlige-
re President for Den europeiske 
baptistføderasjonen (EBF).»

Kristen Koalisjon Norge

Familievernprisen 2019 til  
Valeriu Ghiletchi ble overrakt  
i det rumenske parlament

PRIS: Marina Ghiletchi og Dr. Ben-Oni Ardelean følger engasjert 
med idet KKNs formann Jan-Aage Torp overrekker Familievernpri-
sen 2019 til Valeriu Ghiletchi. Foto: Bogdan Alexandru Apostolescu 

REFERAT

Med omgivelser av snøkledde 
fjell og mark, og med lamming 
i fjøset, ble det holdt konfir-
masjonsgudstjeneste i regi av 
DELK på LHL-huset på Stor-
slett i Nordreisa søndag 12. mai 
kl. 11.00, med nær 50 deltage-
re. Konfirmanten Rikard Per-
sen svarte både på spørsmål om 
troen og frelsen og bekreftet at 
han ville bli stående i sin dåps-
pakt. Prest var Boe Johannes 

Hermansen, som talte over søn-
dagens tekst i Johannes 14, om 
Jesus som veien, sannheten og 
livet. Og det var nattverd. 

Etter gudstjenesten var det 
fest for familie og venner i lo-
kalene til den kristne friskolen 
i Nordreisa, hvor Rikard går 
sammen med 80 andre elever. 

Boe Johannes Hermansen

Konfirmasjon i Nordreisa


