• reportasjeleder Trygve Jordheim
• kristenliv@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 381
• flere nyheter på vl.no/kristenliv

kristenliv

Salmedikteren Elias
Blix (1836-1902)

Velger

Kirkekrav var spøk
Ble du provosert da du leste at
du må dokumentere kirkegang
for å få stemme ved høstens
kirkevalg? Ta det rolig.
Gårsdagens oppslag «Inndrar
stemmerett for kirkepassive», 
der preses Helga Haugland 
Byfuglien viste fram et
fremmøtekort med Den norske 
kirkes logo, var årets aprilspøk her i Vårt Land. Saken
ble godt lest på vl.no, men på
verdidebatt.no tok det aldri av.
«Dette var en god aprilsnarr!»
kommenterte  førstemann og
dermed var diskusjonen over.
Kollega Dagen, som ikke
spøkte da de lot Magazinetdelen av avisnavnet fare på 1.
april, skrev om en nyskapning
fra Kristelig Folkepartis side: 

Blix-salmer
i Nordstrand
■■ I morgen vil høymessen i
Nordstrand kirke kles i Elias
Blix-salmer. Det er i år 175
år siden salmedikteren ble
født. – Det bør markeres i
takknemlighet for noe av alt
det gode som preger kirkens
liv i tekster og toner, heter
det i en melding fra menig
heten. Prost Tore Kopperud
forretter.
Vårt Land

«KrF vurderer å lansere et
søsterparti som skal få navnet
Muslimsk Folkeparti (MuF)»,
het det i et oppslag signert sjef
redaktør Vebjørn Selbekk.
Mer i samme stil: Klassekampen meldte at Frps general
sekretær Geir Mo tar over
som konsernsjef i Adecco.
Avisen siterer kilder som sier at
«Adeccos virksomhet står godt
til Mos verdigrunnlag, der bruk
og kast er sentrale begreper.»
I Dagsavisen avslørte sjef
redaktør Arne Strand at det er
han som er den mystiske forfatteren «Anonym». Vårt Land/NTB

Astrid Dalehaug Norheim
astridnor@vl.no
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Baptisten Torunn
Birkeland (23) har
vært fadder til to
dåpsbarn i Den
norske kirke. Nå
skal Kirkemøtet
bestemme hvem
som kan følge
babyer til døpefonten.

Les mer

• vl.no/kristenliv

Les om flere aprilspøker.

– Det er stas å få den tilliten,
sier Birkeland.
Faddere til dåpsbarn i Den
norske kirke må ikke forkaste 
barnedåpen, heter det i dagens
alminnelige bestemmelser for
hvem som kan være faddere.
Men det er ikke uvanlig at
pinsevenner eller baptister stiller 
opp som faddere.
Kommende uke skal Kirkemøtet vedta hvem som kan være
fadder i Den norske kirke.

Vil ikke nekte. Forsker Ida
Marie  Høeg ved Stiftelsen
Kirkeforskning (KIFO) tror ikke
prester bruker fadderkravet til å
stryke pinsevenner og baptister
Marianne Fosseli Nygaard
valgte baptisten Torunn Birkeland (t.h.) da sønnen Adrian
ble døpt i november 2009.
– Torunn er den eneste av de
tre fadderne som kommer til å
gjøre noe med fadderoppgaven
sin, sier Fosseli Nygaard. 

Foto: Privat

Velkommen til årets musikal
- Rock My soul – da rocken traff kirken
Samtlige av skolens 150 elever deltar på ulike vis i musikalen, som skuespillere,
korsangere, musikere, dansere eller med sminke, kostymer, PR etc. Premieren på
«Rock my soul – da rocken traff kirka» finner sted onsdag 6. april i aulaen på
Rønningen Folkehøgskole i Oslo. Deretter følger en ukelang turné.
• Onsdag 6. april: Aulaen, Rønningen Folkehøgskole, Oslo 1800 og 2030
• Torsdag 7. april: Hjertnes kulturhus, Sandefjord 1800
• Lørdag 9. april: Ynglingen, Stavanger 1900
• Søndag 10.april: Forum, Bergen 1900
• Mandag 11. april: Sunnfjord Folkehøgskole, Førde 1900
• Tirsdag 12. april: Sjøborg kulturhus, Ulsteinvik 1900
• Onsdag 13. april: Gjøvik kino, Gjøvik 2000
Billettbestilling på pr@ronningen.fhs.no
+ Billpris: 100,-/ 50,- (barn)
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‘Kristen identitet foran tilhørighet’
Astrid Dalehaug Norheim
astridnor@vl.no

55 31 68 15

Det er kjærkomment med
kristne faddere for foreldre som
forstår seg som kristne, sier forsker Ida Marie Høeg ved KIFO.
Hun tror pinsevenner og baptister kan være attraktive faddere.

– De er opptatt av at faddere
har kristen identitet. Det er ikke
så viktig om man tilhører det ene
eller det andre kirkesamfunnet,
men hvem man er som kristen.
Hun har dybdeintervjuet 18
foreldrepar om dåp eller andre seremonier for deres nyfødte barn.
Ni av dem valgte dåp i Den nor-

ske kirke. De andre valgte navnefest i regi av Human Etisk Forbund, nyreligiøs fest og privatfest.
– Uavhengig av religion ønsker foreldrene at fadderne skal
være medvandrere gjennom barnets liv og veiledere både sosialt
og religiøst. For foreldre som er
religiøse, er det religiøse aspekPresentasjon: Eirin Hegdal

Populær barneleir avlyst
■■ I år greide ikke Misjonsforbundet UNG å finne
noen til å ta ansvar for den populære leiren Familie
sommer på Vegårtun leirsted i Aust-Agder. Derfor
blir leiren avlyst. Leiren har vært et populært tilbud til
barnefamilier i en årrekke, og daglig leder i Misjons
forbundet UNG, Anne Margrethe Ree Sunde, sier
at hun kunne tenkt seg å dra dit selv. Nå synes hun det
er dumt at det ikke blir noen leir. Misjonsforbundet
UNG har siden i høst prøvd å finne noen som kunne
ta ansvaret for leiren, uten å lykkes. Det er ikke aktuelt
for UNGs ansatte å gjøre jobben i arbeidstiden, melder
Misjonsforbundets nettsider.
Vårt Land

Anne Margrethe Ree
Sunde er daglig leder i
Misjonsforbundet UNG.

Færre konfirmanter
■■ Fra 2009 til 2010 var det 1.100 færre som
valgte å la seg konfirmere i Danmark. I løpet
av de siste fem årene har prosentandelen som
velger konfirmasjon gått ned fra 73 til 70 pro
sent, skriver Kristeligt Dagblad. Søren Østergaard, leder for senter for ungdomsstudier
og religionspedagogikk i Danmark, tror tren
den vil fortsette. Han mener årsaken er at kon
firmasjon har gått fra å være en fast tradisjon,
til et identitetsprosjekt. Ved å si ja eller nei til
konfirmasjon, skaper ungdom seg en identitet,
og sier noe om hvem de er.
Vårt Land

/video

■■ I vår nettavis kan du se video

med Korskolen på Nøtterøy
som framfører eventyrspillet
Sommerens Maria.
Bare i vår nettutgave

r voksendøpere til faddere
Faddere
I dag heter det at medlemmer
av Den norske kirke og
«andre kristne som ikke forkaster barnedåpen» kan være
faddere.
Da saken ble behandlet i
Kirkemøtet sist høst, ble det
foreslått en innstramning ved
at kirkemedlemskap skulle avgjøre hvem som kunne være
fadder. Der het det at de som
er medlemmer av et kirkesamfunn som «ikke forkaster
barnedåp» kan være fadder.
En slik formulering ville
ekskludert pinsevenner og
baptister fra å være faddere.
Nå er det foreslått en ny formulering hvor det heter at
faddere skal være medlem av
Den norske kirke «eller andre
kristne som anerkjenner barnedåpen». Blir det vedtatt, er
det faddernes personlige syn
på barnedåp og ikke kirkemedlemskapet som avgjør.
Fadderne skal være vitne om
at barnet er døpt med en kristen dåp, be for barnet og lære
barnet selv å be. Dessuten
skal fadderen hjelpe barnet
til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre det til
å gå til nattverd.
Alminnelige bestemmelser i
Den norske kirke, dokumenter
til kirkemøtet 2011, www.kirken.no/dap

fra fadderlista.
– Prestene vil være mest opp
tatt av at fadderne støtter opp
om den religiøse oppdragelsen. 
Dåpssynet kommer i andre
rekke.
– Betyr det at formuleringen om
faddernes syn på barnedåp er overflødig?
– Jeg synes ikke det, så lenge 
man praktiserer barnedåp i Den
norske kirke. Men jeg tviler på
om den blir tatt særlig mye
hensyn til når spørsmålet om

tet viktig. For de andre er det
sosiale viktigst.

Ikke viktig. For fire av ti for
eldre var det viktig at fadderne
er medlem av Den norske kirke,
ifølge en omfattende undersøkel
se fra 2000. Dermed kom dette
kriteriet ned på lista over hvilke

Kirkemøtet
Det øverste representative
organ i Den norske kirke.
Består av 115 medlemmer,
bispedømmerådsmedlemmene, én representant fra
Døvekirken, samt lederen i
Samisk kirkeråd.
Kirkemøtet 2011 arrangeres i
Tønsberg 5.–10. april.
Hovedtema er «Kirke nå –
evangelisk-luthersk kirke i
økumenisk kontekst».
Den mest omfattende saken
på årets kirkemøte gjelder
gudstjenestereformen for
Den norske kirke. Ny ordning for hovedgudstjenesten, en rekke nye liturgier
og bestemmelser for blant
annet dåp og nattverd, og
ny tekstbok skal vedtas.
Møtet skal også vedta
strategiplan for samisk
kirkeliv og drøfte spørsmål i
forbindelse med endringer i
Grunnlovens bestemmelser
om statskirkeordningen –
og orienteres om det videre
arbeid med utforming av
ny kirkeordning for en kirke
mer fri fra staten.

faddere kommer opp i dåps
samtalene.
Det finnes ingen oversikt over
hvilket kirkesamfunn faddere til
hører.

Ville ha oppfølging. – Jeg synes
det er vanskelig å si at barne
dåpen ikke fungerer. Hvilken
rett har jeg til å si det? spør bap
tisten Torunn Birkeland.
I november 2009 ble hun for
andre gang spurt om å være
fadder, denne gangen til sønnen
til venninnen Marianne Fosseli
Nygaard på Bryne.
– Hvorfor valgte du en baptist
til fadder?
– Jeg har alltid gått i Baptist

grunner foreldre velger fadde
re ut fra. Å ha noen som kunne
overta omsorgen for barnet kom
høyt opp, til tross for at det ikke
ligger i fadderoppgavene.
Fadderskapet har også bredt
om seg til seremonier i andre
religioner og livssyn. Både for
eldre som har navnefester i regi

å velge en som ikke står for noe.
Møgster tror pinsevenner og
baptister er attraktive faddere.
– De har et mer reflektert syn
over hva dåpen innebærer enn
vanlige, gjennomsnittlige krist
ne, sier han.
Sylta synes det var enkelt å
takke ja.
– Vi kan ha ulike meninger
om hva som er rett og galt når
det gjelder dåp, men jeg tror at
det er viktigere at en fadder er
kristen enn at en er medlem av
Den norske kirke, sier han.

Spør alltid. I praksis stiller en
rekke
menigheter krav om at
Torunn Birkeland mener det ville være «tåpelig» av Den norske kirke
minst to av fadderne, eller en
å avvise faddere fra kirkesamfunn som praktiserer voksendåp. – Hvormajoritet av fadderne, skal være
for gjøre mer forskjell på oss enn det egentlig er? Vi er jo kristne alle
sammen, sier Birkeland. 
Foto: Astrid Dalehaug Norheim
medlem av Den norske kirke.
Det gjøres blant annet i
kirken selv og jeg har sett hva gjør henne berettiget til å gi Strindheim menighet i Trond
troen går ut på. Bortsett fra barnebibel og invitere barnet heim.
dåpen, er troen ikke så anner med på søndagsskole.
– Jeg sier at minst to må stå i
ledes enn statskirketroen. Vi
– Det er bedre at jeg er fadder  statskirken. Ellers må de kunne
hadde tre faddere. De to andre enn noen som ikke har et svare ja på det de spørres om,
er slekt som står som medlem
sier daglig leder Rigmor Hølmo,
«Det er viktigere
mer i Den norske kirke, men de
som aldri sjekker om fadderne
er ikke kristne. Torunn er den
faktisk er kirkemedlemmer når
at en fadder er
eneste av de tre som kommer til
foreldre melder inn dåp.
kristen enn at en
å gjøre noe med fadderoppgaven
I frikirketette Kristiansand får
er m
 edlem av Den
sin, sier Fosseli Nygaard.
sokneprest Aud Sunde Smemo
norske kirke»
– Var det viktig for deg å velge
i domkirken ofte faddere som
en som er aktiv kristen?
er medlemmer av andre kirke
Yngve Sylta,
– Ja, for jeg er kristen selv.
samfunn. Hun spør alltid om
pinsevenn og fadder
fadderne går god for barne
Tenker praktisk. Elisabeth  forhold til sin tro og ikke føler dåpen.
Hovde Johannesen på Notodden  ansvar for å følge opp.
– Foreldrene forteller at de
er fadder, til tross for at hun er
– Forkaster du barnedåpen?
velger disse fadderne fordi de
pinsevenn med et bevisst stand
– Jeg ser på barnedåp som en er gode forbedere og vil bidra i
punkt for voksendåp.
symbolsk handling hvor man trosopplæringen. Jeg har aldri
– Min oppgave som fadder er å bærer barnet frem til Gud.
sagt nei til noen, sier Sunde
være en voksen som støtter opp
Smemo.
om en kristen oppdragelse. Vi
– Er attraktive. Roger Møgster 
samarbeider med Den norske på Mostrahamn på Bømlo valg
kirke i mange sammenhenger te kameraten og pinsevennen verdidebatt
og vi deler den samme troen, Yngve Sylta som fadder.
• verdidebatt.no
sier Johannesen.
– Jeg vet hva han står for som Bør fadderpraksisen i Den
Hun forteller at fadderrollen  kristen. Vi valgte ham i stedet for norske kirke strammes inn?

av Human Etisk Forbund og
nyreligiøse navnefester bruker
faddere eller vitner.

 enighetsfakultetet og man
M
geårig styrer ved Institutt for
Kristen Oppseding (IKO).
Han trekker frem Nittedal 
Bør satse på faddere. – Kirken  som et foregangsbilde: der får
bør i større grad legge til rette  fadderne pakker med blant
for at fadderne kan få utført annet bønnebøker som de skal
fadderoppgavene sine, sier gi barna ved ett-, to- og treårs
Erling Birkedal, forsker ved markeringen av dåpsdagene.

– Er det så farlig om baptister og
pinsevenner er faddere?
– Det viktigste er at barnet blir
fulgt opp, blir bevisst i troen og
innlemmet i fellesskapet. Normalt
bør det være mennesker som til
hører trossamfunnet. Å døpe har
dobbel funksjon, både innlemmel
se i Guds rike og i trossamfunnet.
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