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minst har homofilispørsmålet
vært veldig negativt for Kirken.
Det har gjort at folk har opprettholdt en forestilling om en
konservativ og lite inkluderende
kirke. For Kirken har det vært
vanskelig å få frem andre saker,
som miljøvern, fattigdom og
innvandringspolitikk, i mediene.
– Hvilken betydning har abortsaken eller reservasjonsretten?
– Forestillinger om at Kirken
er konservativ, streng og innadvendt vil kunne forsterkes i
sånne debatter. Men når det gjelder reservasjonsretten, har ikke
Kirken vært markant til stede.
Det ser ut som om det først og
fremst er politikerne som får
kjeften.
– I hvilken grad utgjør andre

Det er en europeisk
trend. Mange synes ikke
Kirken er viktig, nødvendig eller interessant.
Ida Marie Høeg, forsker

svikter kirken: – At stadig flere foreldre ikke døper barna, er den viktigste årsaken til at medlemstallet i Den norske kirke går ned. sier religionsfoto: Marianne Grøndahl, scanpix
forsker Ida Marie Høeg. 

Dåpstallene i
Norge stuper
Tallet på døpte i Den
norske kirke har gått
sterkt tilbake de siste
årene. Dette er Kirkens
største problem, mener
forsker Ida Marie Høeg.
Nyhetsintervjuet
Kjersti Kvile
kjersti.kvile@bt.no

– Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at stadig færre barn
døpes i kirken. Hva kommer
det av?

– Mor og far deler ikke nødvendigvis det samme religiøse
ståstedet. I tillegg har man ikke
det samme sosiale presset på
at barn skal døpes. Man kan
ha familieselskap, servere den
samme maten, og barnet kan ha
på seg dåpsdrakt. Man opplever
at man følger tradisjoner, uten å
gå i kirken.
– Folk flytter også mer og
har ikke samme tilknytning til
prest eller lokal kirke. En annen
faktor er sekularisering. Den
siste er individualisering. Man
føler ikke at det er nødvendig
å lene seg på en autoritet eller

Gjenvinning

Dette er ...
Ida Marie Høeg
Yrke:
Forsker ved
Stiftelsen
Kirkeforskning.
Aktuell: I
2001 ble
rundt 80 prosent av alle
nyfødte døpt. I fjor var tallet
60 prosent.

institusjon for å være religiøs.
– Hvilken betydning får dette?
– At stadig flere foreldre ikke
døper barna, er den viktigste
årsaken til at medlemstallet i
Den norske kirke går ned. Konfirmasjonstallene er på sin side
ganske stabile, og noen døpes
i løpet av konfirmasjonstiden,
men dette kompenserer ikke for
alle dem som ikke døpes som
barn.
– Den norske kirkes medlemmer utgjør en stadig mindre
prosent av befolkningen,
stadig færre går på gudstjenester, færre av oss sier vi tror på
en gud, og flere står helt utenfor tros- og livssynssamfunn.
Hva gjør Kirken feil?
– Kirken gjør både negative og
positive ting. Det som skjer på
barne- og ungdomsfronten, er
kreativt. Kirken har gått bort fra
kateterundervisning og konsentrerer seg om opplevelser og erfaringsorienterte aktiviteter og
formidling. Mens gudstjenestereformen evner å involvere kirkemedlemmer i gudstjenesten.
– Og de negative?
– Diskusjoner rundt familie
verdier og seksualetikk. Ikke

Leder HMS og Kvalitet
Franzefoss Gjenvinning AS – region Vest

Franzefoss Gjenvinning AS er et heleid datterselskap
av Franzefoss AS. Franzefoss Gjenvinning er en ledende
totalleverandør innen avfallshåndtering i Norge. Vårt
virksomhetsområde er i hovedsak innen håndtering av
næringsavfall, byggavfall, farlig avfall, behandling av
oljeboringsavfall, tankrengjøring, jern, metaller, rådgivning
og opplæring. Selskapet omsatte i 2012 for 802 millioner
og har 295 ansatte. Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum.

Region Vest er en av fire regioner i Franzefoss Gjenvinning,
og sysselsetter ca. 90 medarbeidere. Franzefoss Gjenvinning er i vekst, og for å styrke vårt arbeid innen helse, miljø
og sikkerhet, søker vi nå til vår region en leder for HMS og
Kvalitet. Du vil involveres i vår satsning og det kommersielle
arbeid innen olje- og offshore, og samarbeide tett med våre
anleggssjefer, miljø- og kvalitetsledere og verneombud.
Reisevirksomhet til våre anlegg i regionen må påregnes.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om
stillingen, ta kontakt med Hartmark Executive Search ved Frode
Bjørnæs på 958 24 529/ mail fb@hartmark.no, eller Regionleder
Arne Dalen på 916 54 810/ mail arne.dalen@franzefoss.no.
Arbeidssted: Knarrevik, Bergen. Søknadsfrist: 6. april 2014.
Søk stillingen via www.franzefoss.no eller www.finn.no.

trossamfunn en konkurrent?
– Andre trossamfunn er i liten
grad konkurrenter. Det at folk
slutter opp om religiøst liv, vil
også kunne være positivt. Den
største konkurrenten er ikke noe
medlemskap i det hele tatt. Det
er en europeisk trend. Mange
synes ikke Kirken er viktig, nødvendig eller interessant.
– Gjør det noe?
– For Kirken gjør det selvfølgelig det. For samfunnet kan det
ha negative konsekvenser ved
at tros- og livssynssamfunn
utgjør en viktig bærebjelke
i 
sivilsamfunnet. De utfører
mange oppgaver det offentlige
ikke kan, de gir fellesskap, hjelp
og støtte.
– Hva gjør Kirken med dette?
– Det skjer mye interessant i
Den norske kirke på kultur- og
barne- og ungdomsfronten som
er med på å bremse sekulariseringen, men det kompenserer
ikke for den rollen skolen hadde
tidligere for å sosialisere barn og
ungdom inn i en kristen livsforståelse. Det nådde så bredt og
var ikke avhengig av foreldrenes
interesse.
– Står kirkebenkene tomme?
– Nei, når folk synes det er viktig
å gå i kirken, gjør de det. Det så
man etter 22. juli. Da var det en
økning i oppslutningen av gudstjenester og økt bruk av kirkebygget til konserter, lystenning
og minnesamlinger. Vi ser også
at konfirmasjonsgudstjenester
og andre temagudstjenester
samler bredt.

