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Kommune 2002 2012 endring i %

Bærum 66,6 52,2 -14,4

Asker 74,5 58,1 -16,4 

Oversikten viser antall døpte i prosent 
av antall nyfødte i de respektive år. Fra 
2005 har SSB kun talt dåpshandlinger 
utført innenfor sognets grenser. Dette 
vil kunne medføre noen avvik i den 
enkelte kommune fra den tidligere 
måten å telle på.
(Kilde: Statistisk sentralbyrå) 

Kirkelig barnedåp 
i Asker og Bærum 

ekspertene mener stor grad av 
geografisk mobilitet langt på vei 
forklarer dåpsnedgangen.

Rådgiver Liv Taule i Statistisk 
sentralbyrå (SSB) understreker at 
nedgangen i antall døpte ikke nød-
vendigvis betyr at befolkningen i 
Asker og Bærum er blitt mindre 
religiøse.

– En av forklaringene på ned-

gangen kan være at innflyttere 
foretrekker å døpe barna sine 
i hjemkommunen eller i popu-
lære kirker utenfor bostedskom-
munen. Andelen innvandrere og 
personer som tilhører andre tros- 
og livssynssamfunn er dessuten 
høyere i Oslo-nære kommuner. 
Dette vil slå ut på statistikken, 
sier hun.

Ifølge forsker Ida Marie Høeg 

ved Stiftelsen Kirkeforskning 
(KIFO) henger den lave dåpspro-
senten sammen med at Asker og 
Bærum ligger langt under lands-
gjennomsnittet hva gjelder opp-
slutning om Den norske kirke.

– Mens cirka tre av fire nord-
menn var medlem av Den norske 
kirke i fjor, lå det tilsvarende tallet 
for Asker og Bærum på om lag syv 
av ti personer.

– Sviktende oppslutning om kir-
ken er et utslag av at befolknin-
gen blir mer sammensatt tros- og 
livssynsmessig. Også sekularise-
ring preger oppslutningen om 
kirken. Dette gjelder særlig i 
byer og bynære områder preget 
av stor befolkningsvekst og høy 
grad av geografisk mobilitet, sier 
Høeg.

– Er ikke blitt mindre religiøse

Dåp. Aldri før har færre 
foreldre valgt å døpe 
sine barn i kirken. Nå 
tar bærumskirken grep 
for å snu trenden.

Kun halvparten av barna som ble 
født i Bærum i 2012 ble døpt i Den 
norske kirke, viser tall fra Statis-
tisk sentralbyrå (SSB). I Asker ble 
kun 58 prosent av de nyfødte døpt 
i kirken.

Nå har Den norske kirke i 
Bærum igangsatt prosjektet «Mer-
ket for livet» for å snu den nega-
tive trenden. Et av forslagene som 
er opp til vurdering er å åpne for 
barnedåp på lørdager.

gir dårligere tilbud
– Vi har sett at konfirmasjon på 
lørdager har vært en kjempesuk-
sess grunnet praktiske og fami-
liære hensyn. Vi har et sterkt 
ønske om å kunne tilby dåp på 
lørdager for i større grad imøte-
komme befolkningens behov, sier 
kommunikasjonsleder Gunn-Eva 
Nesland-Steinor i Kirken i Bærum.

Den nyansatte kommunika-
sjonslederen skal bidra til at 
bærumskirken blir mer tilgjenge-
lig, tydelig og moderne i sin kom-
munikasjon med befolkningen.

– Vi ser at deler av språket i vårt 
informasjonsmateriell kan være 
tungt, og i verste fall bidra til å 
fremmedgjøre publikum. Det vil 
vi gjøre noe med. I tillegg ønsker 
vi å være tilgjengelige på alle 
plattformer. Siden høsten har alle 
nybakte foreldre kunnet bestille 
dåp fra egen stue via hjemmesi-
dene våre, sier Nesland-Steinor.

Hun påpeker at innbyggerne vil 
kunne ende opp med et dårligere 
kirketilbud dersom utviklingen 
fortsetter i samme spor.

– Særlig trist er det at noen 
medlemmer velger å ikke døpe 
barna sine. Hvis denne trenden 
fortsetter vil kirken få færre med-
lemmer. Dette har en negativ inn-
virkning på økonomien, og kan i 
lengden føre til et dårligere tilbud 
til befolkningen, sier Nesland-Stei-
nor og fortsetter: 

– Det folk kanskje ikke er klar 
over er at medlemskapet gir visse 
rettigheter som folk kanskje tar 
for gitt.

Lar barna velge selv 
Kun 58 prosent av barna som ble 
født i Asker i fjor ble døpt i kirken. 

Åpner for lørdagsdåp

TAr greP: Kommunikasjonsleder Gunn-Eva Nesland-Steinor (fra venstre), kirkeverge Svein Erik Andersen i Bærum 
og sokneprest Torunn Jåvold tar grep for å gjøre kirken mer moderne og tilgjengelig.  FOTO: TRINE JØDAL 

STØrre BeViSSTHeT: – Foreldre 
som i dag velger å døpe barna sine 
kirken er i større grad bevisst sitt 
trosgrunnlag enn før, mener kirkesjef 
Arne Eggen i Asker.  FOTO: KNUT BJERKE 

Det er en markant nedgang fra 
2002, hvor det tilsvarende tallet 
lå på 74,5 prosent.

Kirkesjef i Asker, Arne Eggen, 
bemerker at statistikkgrunnlaget 
ikke er helt presist, da tellingene 
i 2002 og 2012 er foretatt på to 
ulike måter.

– Likevel kjenner vi oss igjen i 
tendensen som fremkommer av 
statistikken. Antall dåpsseremo-
nier har gått jevnt ned de senere 
årene, både blant kirkens med-
lemmer og lokalbefolkningen for 
øvrig, sier han.

På spørsmål om hva utviklingen 
kan skyldes, svarer Eggen:

– Jeg har registrert at flere for-
eldre lar være å døpe sine barn 
med den uttrykkelige begrunnelse 
at dette er noe barna selv kan ta 
stilling til i forbindelse med en 
eventuell konfirmasjon. Det kan 
forklare at vi har sett en merkbar 
økning i antall døpte konfirman-
ter de senere årene. 

Støtter lørdagsdåp
Kirkesjefen har kun vag kjennskap 
til prosjektet som bærumskirken 
har igangsatt. Han mener imidler-
tid at det er helt på sin plass at Kir-
ken i Bærum nå vurderer å åpne 
for barnedåp også på lørdager.

– Dersom vi skal gjøre noe for 
å motvirke utviklingen har jeg 
større tro på informasjonsarbeid 
og bevisstgjøring fremfor spek-
takulære innslag og kunstig gim-
mick, sier Eggen.  

Erik Tangen
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