
Rockepresten 

På toppen av Ammerud ligger Rødtvet kirke, dette er arbeidsplassen til en   

trosopplæringsleder, ungdomsarbeider og musiker. Her jobber Anders Møller-Stray. Bli med 

i arbeidet hans i Grorud menighet blant en kombinasjon av ungdom, musikk og religion. 

 

 

MUSIKK I KIRKA: Anders har alltid en gitar klar på jobb. //Foto: Mattis Hansgaard 

Skrevet av: Hedvig R. Kleven og Mattis K. Hansgaard 

 

I jobb for ungdom 

Det er stille i kirkerommet, bare stille ekko av små skritt kan bli hørt i Rødtvet kirke. Solen 

skinner inn gjennom vakre glassmalerier som varmer opp rommet på en kald oktoberdag. 

Titalls rader av trestoler står bortover gulvet og høye søyler av tre vokser opp i taket og 

forhindrer mursteinen fra å falle over alteret fremst i rommet. Dette kan virke som et 

ensomt kirkerom, men gjennom et par vegger av stein og gips kan vi høre ungdommer 

snakke og le sammen på kjøkkenet. 

-Skulle jeg ta med gitaren? 

 



Anders (35) står ved inngangen til kirkerommet og holder en svart Taylor-gitar i luften. Etter 

litt småprat setter han seg på en pianokrakk ved den fremste stolraden med gitaren i fanget. 

Stemmen hans fyller tomrommet. 

-Det beste med jobben min er at jeg følger mennesker over tid, hvert fall når man er på et så 

viktig stadium i livet sitt som ungdommene. Også kjeder jeg meg ikke, så det er jo fint, sier 

Anders og ler. 

 

Anders jobber som trosopplæringsleder i Grorud menighet og har kontor her i Rødtvet kirke. 

Selv sier han at dette er en veldig variert jobb. 

 

-Jeg kjenner fler som har samme jobb i andre menigheter som ikke gjør det samme som 

meg, men du er ansvarlig for det menigheten du jobber i skal gjøre for alle mellom 0-18. Det 

er jo stor aldersforskjell på de mellom 0-18 år og det er det jo forså vidt mellom 

aldersgruppene mellom disse og. Jeg har jo vært så heldig å få jobbe på et sted hvor det er 

mange som vil jobbe med barn så jeg kan da jobbe med ungdommer, noe jeg synes er litt 

mer artig. 

 

Hvorfor valgte du å bli trosopplæringsleder og ikke prest? 

-Jeg har samme utdanning som en prest, men jeg synes det er artigere å jobbe med 

konfirmanter og ikke med begravelse, for eksempel. Det kan være veldig fint det, men jeg 

foretrekker å jobbe med ungdommer. 

 

Føler du at du oppnår mer i dette yrket? 

-Jeg føler at jeg gjør en bedre jobb som trosopplæringsleder enn prest, men også at det er 

andre som gjør en bedre jobb som prest enn min jobb, kanskje. 

 



 
UNGDOMSLEDER: -Jeg kan jobbe med ungdommer, noe jeg synes er gøy. //Foto: Mattis Hansgaard 

 

Det blir mørkere utenfor vinduene, flere ungdommer har samlet seg på kjøkkenet. Mange 

går forbi og ser nysgjerrig inn på Anders som holder godt fast i gitaren. Han svarer fort på 

neste spørsmål. 

 

Har du vært kristen hele livet? 

-Aner ikke. Jeg vet ikke, ja på en måte. Det kommer an på hva man tenker å være kristen, 

tror jeg. Jeg har jo vokst opp i en kristen familie, min far jobbet som prest så Gud har vært 

noe jeg har visst om. Også er det jo ikke alltid sånn at man har bestemt seg, tenker jeg. Jeg 

har vært usikker i perioder, men jeg håper alltid at det er noe utenfor oss som vil oss vell og 

tar vare på oss. Noen ganger er det lett å tro på det, andre ganger ikke, men jeg håper det 

alltid, tenker jeg. 

 

Har dette forholdet endret seg siden du ble ungdomsleder? 



-Forholdet mitt til Gud har ikke endret seg noe særlig. Men jeg mener litt som jeg sa i stad at 

det er en kraft som er større enn meg som jeg har tillit til. Den er til stede, vil meg godt og 

som vil at jeg skal gjøre menneskene rundt meg godt, på en måte eller noe sånt no’ kanskje. 

Når det kommer til mitt forhold til Kristendommen så har det mye å gjøre med mitt forhold 

til andre kristne. Vi tror på Gud, noe utenfor oss, så er mye av troen definert på mennesker 

og menneskers tanker og hva Gud er. Og der er det mange forskjellige mennesker som 

tenker og gjør mye forskjellig og en del av det synes jeg ikke er så okay.  

 

 
TROENDE: «Jeg håper alltid at det er noe utenfor oss som vil oss vell og tar vare på oss» //Foto: 

Mattis Hansgaard 

 

 

Beryktet bydel 

Grorud menighet er en del av Bydel Grorud og har kirker plassert på Ammerud, Grorud og 

Romsås. Grorud har over tid blitt beryktet for områder med gjengkriminalitet, narkotika og 

ungdommer med dårlige resultater på skolen. Tidligere i år skrev VG om problemene på 

Grorud og spesielt Romsås. Situasjonen i bydelen er på bedringens vei, men Anders mener at 

problemene har påvirket arbeidet hans til en viss grad. 



 

-Jeg har jobbet to steder i Oslo, den ene er Skøyen og den andre er Grorud og det er jo noen 

forskjeller, det må man jo kunne si. Folk snakket forskjellig, og folk kler seg litt forskjellig, og 

det er jo helt greit! Men her på Grorud så virker det som om folk er mer seg selv og litt 

forskjellig kanskje. Men ... 

 

Anders nøler litt og tenker seg om før han fortsetter. 

 

-Man vet jo om problemene (på Grorud) og man vet jo om at de som vokser opp her og 

ungdommene jeg jobber med har en veldig annerledes oppvekst enn det jeg hadde. Og det 

virker som om noen opplever utrygghet. Og det er viktig for oss å møte dette på en god 

måte. 

 

Anders opplever også at pga. fler-religiøse mennesker fra forskjellige kulturer i Groruddalen 

gjør at man er mer åpen for det å ha kontakt med religion. 

 

-Det er mindre av «Hvilken religion tilhører du til?», og mer av «Hvor mye tror du?» som gjør 

at det blir enklere å komme i kontakt med folk. Jeg kommer fra et sted hvor folk var på en 

skala på ikke noe kristen til veldig kristen og jo mer kristen du var desto rarere var du. 

 

Ungdomsarbeid av ungdom for ungdom 

 

Martine Foss Frang (24) har vært ungdomsleder, og har senere blitt voksenleder og har nå 

praksis i kirken. Martine bor på Romsås og har vært aktiv i kirken siden 2009. 

 



 
MED KORS OG LYS: -Det gode samholdet i «Church fam» er den største grunnen til at jeg har vært i 

kirken så lenge. // Foto: Hedvig Kleven 

 

-Jeg er ikke fra en troende familie, men troen min har vokst her i kirka. Samholdet her er 

viktig for meg og de andre i «Church fam». 

 

«Church fam», eller kirkefamilie som man også kan oversette til norsk, er 

ungdomsmedlemmene i menigheten og består av flere titalls aktive ungdommer. 

 

-Anders har vært veldig viktig for Church fam og har spilt en sentral rolle for ungdommene 

og har vært med på å forme tingene vi gjør. Noen eksempler er jo «MiLK»-programmet 

(minileder-kurs), for konfirmerte ungdommer, Ten-sing og tur til Taizé 

 

Taizé er et felleskirkelig område i Frankrike ungdommene i menigheten drar til i påsken 

sammen med andre menigheter fra andre land. Anders var med på å starte denne turen og 

for mange er dette årets høydepunkt. 

 

-Jeg synes at flere av disse tilbudene er helt fantastiske og kan åpne dører for mange 

ungdommer. Det er flere som har vært «halv-tøffe» konfirmanter som synes det i kirka 



kanskje er litt teit, men som har valgt å gå videre. Som oftest blir de veldig glad senere etter 

å fortsette i kirka og har gitt dem godt samhold, muligheter og erfaringer. 

 

Hobbymusikeren 

 

I tillegg til å være trosopplæringsleder, driver Anders med musikk og har sitt første solo 

album «Faith and anxiety» på vei. Ferdighetene som musiker får han godt bruk for i kirka, og 

blant annet under Ten-Sing øvelsene han leder. 

 

-Helt siden jeg var veldig liten har jeg alltid visst at jeg har likt musikk, men jeg var veldig lite 

disiplinert og veldig dårlig på å øve på ting. Jeg dro til pianolærer i 4 år, men skjønte ikke en 

dritt av hva hun snakket om. Jeg gikk også i korps, men det var også helt håpløst. Jeg bar 

rundt på en stor messingklump og latet som om jeg kunne spille. 

 

I dag blir Anders sett på av fler som en veldig talentfull musiker, men han ser det ikke helt 

slik selv. 

 

-Jeg lever ikke av musikk, jeg lever med det. Oi, det ble nesten poetisk, men jeg tenker på 

meg selv som en hobbymusiker. 

 

Tidligere spilte Anders som bassist for «Rødtvet Rockeband», men etter at bandet ble «lagt 

på is», som han selv kaller det, valgte han å gå veien som soloartist. 

 



 
ROCKEPRESTEN: «Faith and anxiety» kommer ut i slutten av oktober //Design: Benedicte Jenssen 

 

-Jeg har alltid hatt lyst til å lage sanger, men har aldri fått det helt ferdig, men nå har jeg lyst 

til å se hva jeg faktisk får til og ikke får til. Det var veldig gøy å spille i band, men vi spilte ikke 

helt min type sanger. Og når man har en god venn som driver et studio er det lett å få noe i 

gang. Jeg skal nok få spilt inn en plate til, men det er sykt dyrt og tidskrevende. Det er mye 

dyrere enn jeg trodde, så nå får jeg bare finne en måte å gjøre det på.  

 

Det er lett for Anders å kombinere rollen som musiker og trosopplæringsleder hver torsdag 

kveld hvor han er leder for Ten-Sing, ungdomskoret i menigheten.  



 

FRA STRENGER TIL TANGENTER: Musikalske ferdigheter kommer godt med når dirigent er syk // 

Foto: Mattis Hansgaard 

 

-Vi driver mye med korgruppa (Ten-Sing) som også har band. Der hjelper det å kunne litt om 

musikk, og da får jeg også en unnskyldning til å drive med musikk i arbeidstiden, selvfølgelig. 

 

Nytt KrF-medlem 

 

«Jeg synes jo for det første at Kristelig folkeparti er et skikkelig teit navn.» 

 

Anders har nylig meldt seg inn i KrF etter leder Knut Arild Hareides uttalelse om å ville danne 

regjering med SP og AP. 

 

-Jeg synes ideen om å lage et parti bare for kristne er litt «cheesy» og ikke så kult. Jeg har 

vært medlem av Arbeiderpartiet tidligere fordi jeg er sosialdemokrat og vil bygge et samfunn 

med gode muligheter for alle. Det skal lønne seg å gjøre en ekstra innsats, men ikke straffe 



seg for mye hvis man er uheldig. Samtidig så mener jeg at AP ikke har vært flinke nok til å ta 

vare på klima og møte flyktninger på en god måte. 

 

Anders har ikke stemt på AP i det siste valget og er enig i mye av partiprogrammet til KRF, 

men liker ikke Høyre og Fremskrittspartiet. Han ville ikke melde seg inn i KRF så lenge de var 

med der. 

 

-Nå som Knut Arild Hareide vil samarbeide med venstresiden var det viktig for meg å vise at 

det er flere som vil ønske KrF velkommen. Det er fler som mener det samme som meg og jeg 

ville også oppfordre dem til å gjøre det samme.  

 

 
Anders setter ikke skjul på sine politiske meninger. Er dette lurt når man er et forbilde for 

unge mennesker? Dette har han tenkt en del på. 

 

Jeg prøver å snakke minst mulig om det på jobb. Jeg har denne jobben hele tiden og synes 

det er greit å snakke om det i andre fora. Dette er ikke noe jeg skal undervise i og jeg prøver 

å snakke om dette på en balansert måte med mindre noen spør meg om det. 

 

Takknemlig ungdom 

 

Ten-sing har pause. Ungdommene har samlet seg ved et langbord og diskuterer dagens 

hendelser, kirken og Taizé-turer. Latter, smil og god stemning er noe du møter på her. Det er 

enkelt å se at dette er et godt fellesskap.  



 

Hva hadde kirka (menigheten) vært uten Anders? 

 

«Ingenting» -Lene (19) og Sophie (20) 

«Ikke like gøy» -Tobias (16) 

«Det vet jeg ikke, liker ikke helt å tenke på det.» -Trym (18) 

«Mindre åpen humor» Malin (16) 

«Det er vanskelig å sette ord på det, konfirmasjonstiden min hadde ikke vært det samme» -

Hanna (15) 

«Church uten Anders hadde ikke vært så gøy, «Ansj» er limet som binder oss sammen.» -

Emilie (19) 

 

 

 

INSPIRASJON: -Anders har alltid vært der og funnet på mye morsomt og spilt en sentral rolle i kirka. 

Dette sier Trym Holten som spiller gitar i Ten-Sing. // Foto: Mattis Hansgaard 

 

Hva hadde Anders vært uten kirka? 

 



«Det høres stusselig ut da» 

 

Anders sukker og tenker seg om før han fortsetter. 

 

-Jeg ville kanskje ha jobbet i en menighet hvor det ikke er like lett å drive et bra arbeid eller 

noe kontorarbeid. Jeg hadde nok gledet meg mer til å ha fri og mindre til å gå på jobb og jeg 

ville ikke hatt samme muligheter til å gjøre det jeg liker. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å ha 

den samme opplevelsen av å være en ressurs som jeg er nå. Jobben ville vært en måte å 

finansiere livet enn et liv i seg selv. 

 

Har ungdommene i menigheten gjort et inntrykk på deg? 

 

-Absolutt. I min forrige jobb sa jeg at jeg skulle tilby noe for andre, men så opplevde jeg at 

jeg fikk så mye mer tilbake. Dette er enda mer sant her. Selv om jeg har en rolle her er jeg 

også meg selv og det er flere kontakter jeg har fått her som har betydd mye og jeg vil ha 

disse videre hvis jeg skule slutte her engang. Det må man jo engang, selv om det ser veldig 

usannsynlig ut. 

 

Det er ingen tvil om at i Grorud menighet blir det gjort et godt ungdomsarbeid. Mange 

mennesker har vært med på dette, men alt tyder på at ungdommene selv setter Anders høyt 

oppe på lista. Han har vært med på å skape en mer interessant, aktiv og tryggere hverdag for 

unge mennesker på Grorud. 

«Det er bare å si tusen takk» -Malin (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


