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Ønsker paven som felles overhode

■■ TYSKLAND:■Protestantiske■
kirkeledere■mener■paven■skal■
være■ledere■for■alle■kristne.■Den■
framtredende■biskopen■Ulrich 
Fischer■innrømmer■at■forsla-
get■kan■vekke■anstøt■blant■pro-
testanter,■men■påpeker■at■ide-
en■kan■bringe■det■økumeniske■
samarbeidet■videre.■Tidligere■
har■også■Bayerns■øverste■pro-
testantiske■biskop,■Johannes 

Friedrich,■ foreslått■at■paven■
skal■gis■«en■innskrenket■aner-
kjennelse■som■talsmann■for■ver-
dens■kristne■i■enhetens■tjenes-
te»,■skriver■Kristeligt■Dagblad.■
Den■katolske■teologiprofessoren■
Otto Hermann Pesch■er■over-
bevist■om■at■kirkene■en■gang■i■
framtiden■blir■nødt■til■å■ta■stil-
ling■til■spørsmålet■om■et■felles■
overhode.� Vårt�Land

kristenliv

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

Jan Arild Holbek
jan.arild.holbek@vl.no 22 310 439

Hver■ansatt■i■
Den■norske■kirke■
samarbeider■med■
40■frivillige■i■løpet■
av■et■år.
Den■norske■kirkes■menigheter■
har■rapportert■om■120.000■fri-
villige■medarbeidere■i■årets■løp,■
viser■en■ny■rapport.

–■Kirken■er■helt■avhengig■av■
frivillige■og■ubetalte■medarbei-
dere.■Frivillig■tjeneste■har■ofte■
å■gjøre■med■et■brennende■en-
gasjement.■Jeg■stiller■opp■med■
glede,■sier■Ingrid■Marie■Dale■
Thelle.

Hun■er■en■av■mange■kirkelige■
Tordenskiolds■soldater.■Thelle■■
er■barne-■og■ungdomsleder■i■
Haugerud■ menighet■ i■ Oslo.■
Der■har■hun■stilt■opp■som■fri-
villig■siden■familien■flyttet■dit■
for■20■år■siden.

–■Drøyt■hundre■tusen■perso-
ner■aktivisert■i■Den■norske■kir-
ke■må■sies■å■være■et■høyt■tall.■
Røde■Kors■i■Norge■har■for■ek-
sempel■27.000■frivillige,■sier■
KIFO-forsker■ Hans■ Stifoss-
Hanssen■til■Vårt■Land.■Han■
har■ ledet■ arbeidet■med■Den■

norske■kirkes■tilstandsrapport■
for■2010.

Rapporten■ som■ bygger■ på■
innrapporteringer■fra■menig-
hetene,■inneholder■også■tall■om■
kirkelig■frivillighetsinsats.

Feil og mangler. Men■Stifoss-
Hanssen■sier■at■det■er■mange■
feil■og■mangler■i■dette■mate-
rialet.

–■ Omfanget■ av■ innsats■ fra■
ubetalte■medarbeidere■er■utvil-
somt■langt■større■i■kirken■enn■
det■som■fremgår■av■statistik-
kene.■Det■omfattende■frivillig-
hetsarbeid■knyttet■til■de■kris-
telige■organisasjonenes■arbeid■
blir■for■eksempel■ikke■doku-
mentert■her.■Bare■tenkt■på■de■
mange■som■har■et■engasjement■
i■kristne■barne-■og■ungdomsor-
ganisasjoner,■uten■at■dette■blir■
regnet■med■i■menighetenes■rap-
portering.■Når■det■gjelder■dia-
konalt■arbeid■er■det■også■mye■
som■mangler,■påpeker■Hans■
Stifoss-Hanssen.

40 frivillige. Utfra■rapporte-
ringen■til■menighetene■i■Den■
norske■ kirke■ er■ det■ 120.000■
personer■som■bidrar■med■stør-
re■eller■mindre■innsats■innen■
gudstjenestearbeid,■barne-■og■
ungdomsarbeid,■diakoni,■ko-
miteer,■utvalg■og■dugnader■i■
løpet■av■året.

Forskeren■knyttet■til■Stiftel-

sen■Kirkeforskning■har■kommet■
fram■til■at■hver■kirkeansatt■som■
leder■virksomhet■overfor■med-
lemmer■(ca.■2.500■av■Den■nor-
ske■kirkes■ansatte)■i■gjennom-
snitt■samarbeider■med■over■40■
frivillige■i■løpet■av■ett■år.

Grasrotarbeid. Ingrid■Marie■
Dale■Thelle■er■ett■av■mange■ek-
sempler■på■menighetsmedlem-
mer■som■bruker■store■deler■av■
fritiden■på■arbeid■i■sin■lokale■
menighet.

–■Jeg■har■vært■med■i■Hauge-
rud■menighet■siden■vi■flyttet■hit■
i■1990.■Først■ble■jeg■med■i■et■
voksenkor,■der■jeg■spilte■pia-
no.■Så■var■jeg■søndagsskolelæ-
rer■i■14■år.■I■fem■år■spilte■jeg■
piano■med■barnegospelkoret,■
og■siden■2002■har■jeg■vært■le-
der■i■Amigosklubben■for■barn■i■
10-13-årsalderen,■forteller■læ-
reren■som■bevisst■har■prioritert■
grasrotengasjement■fremfor■å■
være■med■i■menighetsråd■og■
andre■kirkelige■beslutningsor-
ganer.■Bortsett■fra■vervet■som■
medlem■i■menighetens■barne-■
og■ungdomsutvalg.

– Hvorfor har du sagt ja til alt 
dette frivillige, ubetalte arbeidet?

–■Vi■ser■at■kirken■trenger■fri-
villige,■og■vi■har■et■sterkt■enga-
sjement■for■at■barna■og■ung-
dommene■skal■få■gode■tilbud.■
Jeg■har■prioritert■å■være■leder■
i■nærkontakt■med■barn■og■un-

ge.■Det■har■vært■meningsfylt■og■
gøy,■også■fordi■jeg■er■blitt■kjent■
med■mange■i■nærmiljøet,■–■både■
voksne■og■barn,■svarer■Ingrid■
Marie■Dale■Thelle.

Samspill?■– Hvordan har du 
opplevd samspillet og oppfølgin-
gen fra menighetens ansatte?

–■Jeg■har■fått■mye■takknem-
lighet■for■mine■bidrag.■Det■fø-
les■alltid■godt■når■noen■ser■det■
en■gjør.■Samarbeidet■med■an-
dre■frivillige■har■også■vært■vel-
dig■inspirerende.■Det■er■man-
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Skoleelever■tar■tak■for■å■rette■
opp■økonomien■i■Laget.

–■Vi■fikk■et■underskudd■i■fjor.■
Det■er■budsjettert■med■under-
skudd■i■år■også.■Noe■må■gjøres■
for■å■få■økonomien■i■balanse,■
sier■kommunikasjonsrådgiver■
Guro■Louise■Abrahamsen■ i■
Norges■ Kristelige■ Student-■
og■Skoleungdomslag■(Laget).

Tusenlapp. Budskapet■om■den■
dårlige■økonomien■har■nådd■
skoleungdommene.■En■egen■
«Gi■tusen»-aksjon■skal■rette■
opp■noen■av■skjevheten.

–■Sammen■med■noen■andre■
ungdommer■har■jeg■vært■med■
på■å■opprette■et■Facebook-ar-
rangement■for■å■få■inn■mer■
penger,■ sier■ Daniel■ Thelle■
(18),■selv■landstyremedlem■i■
Laget.

Målet■er■å■ få■ inn■324.000■
kroner.■For■å■få■fart■på■aksjo-
nen,■har■de■satt■1.000■kroner■
som■gavebeløp.

–■ Det■ er■ ikke■ tvil■ om■ at■
mange■vil■være■med■på■å■red-
de■lagsøkonomien,■sier■Thel-
le,■som■håper■at■det■ennå■skal■
melde■seg■flere■givere.■Til■nå■
er■i■overkant■av■110.000■betalt■
inn■som■følge■av■Facebook-ak-
sjonen.■135■har■meldt■seg■inn■
i■gruppen■som■deltar■i■tusen-
lapp-aksjonen.

–■Mer■enn■1.100■personer■
har■ennå■ikke■har■svart,■så■vi■
håper■at■vi■skal■få■inn■mye■mer■
penger.

Skoleelever.■– Hvem er gi-
verne?

–■Siden■dette■er■en■aksjon■
på■Facebook,■regner■jeg■med■
at■det■er■mest■skoleelever■og■
studenter■som■bidrar.■Men■det■
er■sikkert■noen■litt■eldre■som■
også■«gir■tusen»,■sier■Daniel■
Thelle.

–■Det■er■prisverdig■at■ung-
dommene■selv■ønsker■å■ta■et■
tak■for■å■skaffe■nok■penger■til■
Laget,■sier■Guro■Louise■Abra-
hamsen■i■Laget.
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Knuste kirkeruter i rus
To personer ble natt til torsdag på-
grepet for å ha knust flere ruter i Røa 
kirke i Oslo. Kirketjener Faulus Kor-
kunc og familien som bor i kirkens 
tjenestebolig, våknet klokken 04.00 
av lyden av ruter som ble knust.

– Det var en forferdelig skrem-
mende opplevelse, sier Korkunc til 
akersposten.no. 

Han fikk øye på to tilsynelatende 
svært berusede personer utenfor byg-

ningen. Først knuste de vinduet på 
badet til tjenesteboligen og påførte 
skader på døren til menighetssalen. 
Til slutt gikk de løs på inngangsdø-
ren til kirken. Korkunc ringte poli-
tiet som en halv time senere hadde 
de to mennene i sin varetekt.

– Begge mennene innrømmet 
skyld, forteller kirketjeneren.

Det skal ikke være første gang at 
menigheten opplever hærverk mot 

kirken. Senest julaften tok Korkunc 
noen ungdommer på fersken i det de 
kastet ølflasker på kirken. De stakk 
fra stedet da kirketjeneren ropte til 
dem.  Vårt Land

om trosopplæring
 ■ Willow Creek Norge har sikret seg 

Reggie Joiner som innleder under 
Orangekonferansen som arrangeres i 
Sandnes 12. og 13. februar. Han var blant 
annet sentral i oppbyggingen av barne- 
og ungdomsarbeidet i North Point Com-
munity Church i Atlanta. Norge er det 
første landet utenfor USA som han besø-
ker for å fortelle om tankene som ligger 
bak Orange, som innebærer at foreldre 
og kirke samarbeider tett om trosopplæ-
ring. Vårt Land

Ingrid Marie Dale Thelle (t.v.) er en kirkelig Tordenskiolds soldat 
som bruker store deler av fritiden på frivillig tjeneste i Haugerud 
menighet i Oslo. Her ordner hun med pizza til deltakerne på 
menighetens Amigos-klubb sammen med trosopplæringsleder 
Maylen Nupen. Foto: Heidi Marie Lindekleiv

Forsker: Mest eldretreff
Jan Arild Holbek
jan.arild.holbek@vl.no 22 310 439

18.000 frivillige er involvert i 
diakonale arbeid i Den norske 
kirkes menigheter, viser den 
ferske rapporten.

– Men årsstatistikken yter 
ikke den diakonale aktiviteten 
i Den norske kirkes menigheter 
full rettferdighet, der den pri-
mært fanger inn ulike former 
for eldrearbeid og samtalegrup-
per, sier KIFO-forskeren.

Hans Stifoss-Hanssen mener 
at diakoni er et felt der Den 
norske kirke er særlig avhen-
gig av frivillige. 

Eldretreff. Eldretreff står ster-
kest av diakonale tiltak som er 
rapportert.

Dette tilbudet eksisterer i 
mer enn halvparten av Den 
norske kirkes menigheter.

– Det er ikke dumt å bruke 
energi på eldrearbeid. Men 
Diakoniplanen for Den nor-
ske kirke fra 2008 definerer di-
akoni sominkluderende felles-
skap, nestekjærlighet, kamp for 
rettferdighet og vern om ska-
perverket. Spørreskjemaet som 
ligger til grunn for tilstandsrap-
porten, er derimot  preget av 
oppmerksomhet på virksomhet 
blant eldre og sørgende. Dia-
koni blir her forstått for smalt, 
bemerker Stifoss-Hanssen.

– Tenk på all den verbale kir-
kelige bekymringen for samliv 

og skilsmisser. Utfra dette tall-
materialet å dømme gjøres det 
lite for å styrke samlivsarbeid. 
Det er også rapportert lavt vo-
lum for innvandrerarbeid og 
internasjonal diakonalt engasje-
ment i menighetene, oppsum-
merer KIFO-forskeren.

En av fem uten tilbud. 20 pro-
sent av menighetene i Den nor-
ske kirke har ikke rapportert 
at de har diakonale tilbud, og 

42 prosent har ikke tilbud ut-
over de faste svaralternative-
ne i spørreskjemaet (eldretreff, 
samlivsgrupper og sorggrup-
per).

I tillegg har menighetene an-
ledning til å krysse av for «an-
dre tilbud», og til å beskrive 
med egne ord hva disse består i.

En titt på den siste kategorien 
i rapportskjemaet, «andre til-
bud», gir et mer nyansert bilde 
av virksomhet og tilbud i me-
nighetene. 58 prosent av me-
nighetene har svar at de har an-
dre diakonale tilbud.

Babysang og dans. – Det om-
fatter tradisjonsrike tiltak som 
institusjonsbesøk, andakter og 
besøkstjeneste, og nyere ting 
som turgrupper, babysang og 
dans. De mange punktene som 
her oppgis omfatter en meget 
stor variasjon og bredde, som 
viser både kreativitet og lokalt 
engasjement hos menighetene.

Det er sangkveld i fengselet, 
fisketur med innvandrere, ga-
tefest, kvinneforum, matutde-
ling, fot- og hårpleie, dugnad 
på kirkegården, lystenning etter 
ulykker, oppsummerer Stifoss-
Hanssen.

En god del menigheter har 
også samlinger for bestemte 
målgrupper som ofte kan opp-

fattes som utsatte: Mennesker 
med psykiske lidelser, mennes-
ker med angst, ensomme/ens-
lige, innvandrere, innvandrer-
kvinner, samlinger for etterlatte 
og bestemte grupper eldre.

Stavanger og Oslo best. Kifo-
forskeren har merket seg at det 
er stor variasjon i mengden di-
akonal virksomhet fra bispe-
dømme til bispedømme.

– Oversikten viser at Stavan-
ger og Oslo har flest diakonale 
virksomheter pr. menighet. At 
det er flest slike tilbud her må 
sees i sammenheng med at dis-
se bispedømmene også hadde 
54 av de 220 diakonene som nå 
er ansatt i Den norske kirke. 

Tallet på diakoner ansatt i 
Den norske kirke har vært uen-
dret siden 1999.

ge oppgaver som ikke alltid er 
like synlige, men som er utro-
lig viktige for at fellesskap skal 
bli gode. Men det har også vært 
perioder da tilbakemeldingene 
har vært færre, og da har jeg følt 
meg litt alene. At menighetens 
barne- og ungdomstilbud har 
vært og er knyttet til ulike or-

ganisasjoner, har jeg også opp-
levd som en styrke. Organisasjo-
nene har også gode fellestilbud 
til barna, slik som leirer der en 
kan møtes fra ulike menigheter 
og områder, og oppfølging av 
lederne – noe kirken ikke har 
hatt, svarer den utholdende me-
nighetsbyggeren.

Diakoni er et felt der Den norske kirke er særlig avhengig av frivillige 
medarbeidere, mener Kifo-forsker Hans Stifoss-Hanssen. 

Foto: Vårt Land /arkiv

«Omfanget av 
innsats fra ubetalte 
medarbeidere er 
utvilsomt langt 
større i kirken enn 
det som fremgår  
av statistikkene»

Hans Stifoss-Hanssen, 
forsker

«Kirken er helt  
avhengig av  
frivillige og  
ubetalte  
medarbeidere»

Ingrid Marie Dale Thelle, 
frivillig medarbeider
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