Erkebiskopen av
Canterbury til Roma
■■ Erkebiskopen av Canterbury, Justin
Welby (bildet), møter pave Frans i Roma fredag, skriver Christian Today. De to
skal diskutere relasjonen mellom kirkene
de er overhoder for, den anglikanske og
den romersk-katolske. Global rettferdighet og etisk regulering av finansmarkedet
opptar dem begge, heter det fra Det pavelige råd for fremme av kristen enhet.
Møtet er det første siden innsettelsen av
erkebiskopen i mars. 
Vårt Land
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En kinesisk student må holde seg på sykehuset i Kristiansand når skoleåret på Hald
Internasjonale Senter i Mandal avsluttes i morgen, etter
at en vegg falt over henne.
Sist torsdag sendte skolen ut en pressemelding om
at en fem meter høy lettvegg hadde løsnet og falt
ned over en kvinnelig student (23). Hun ble først
sendt til sykehus i Kristiansand og deretter til Ullevål. Hun er nå tilbake i
sørlandshovedstaden, opplyser rektor Inger-Johanne■
Aa Shealy til Vårt Land.
– Hun er ferdig operert, og
det går framover med henne.
Hun er på bedringens vei,
sier rektoren.

Bare bibliotek og
barnehager har
bedre ‘brukertilfredshet’ enn
Den norske kirke,
men kirkeministeren advarer mot
å tro på ytterligere
fremgang.

Følges opp. Studenten har

fått bruddskader og hjerne-■
rystelse, men det er ikke
snakk om hode- eller nakkeskader. Kvinnen blir værende i Norge på ubestemt tid.
– Vil hun få varige men av
ulykken?
– Ut ifra det vi vet, så gjør
hun ikke det, sier rektor Aa
Shealy.
Kvinnens utgifter i forbindelse med ulykken vil bli
dekket av skolens forsikring.
Hun vil bli fulgt opp når hun
kommer tilbake til Kina, primært gjennom Halds samarbeidsorganisasjon, som har
organisert utvekslingsåret.

17 nasjoner. Aa Shealy sier
at huseieren, Hald Pensjonat
og Konferansesenter i Mandal, er i gang med å sørge for
at lignende ulykker ikke skal
kunne skje igjen.
Hald Internasjonale Senter
er en fagskole i tverrkulturell
forståelse og internasjonalt
arbeid. Skolen eies av Norges Kristelige Student- og
Skoleungdomslag, Misjonsselskapet og Strømmestiftelsen. Inneværende skoleår er
det 82 deltakere fra 17 nasjoner ved senteret.
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Jevnlig undersøker Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet hvor tilfredse landets
innbyggere er med de offentlige
institusjonene. Undersøkelsen
som blir lagt fram i dag viser at
tilfredsheten med Den norske
kirke øker.
Det er bare folkebibliotekene
og barnehagene som får bedre
karakterer enn kirken, men forsker Ida Marie Høeg i Stiftelsen Kirkeforskning heller kaldt
vann i blodet på dem som måtte
mene at de nye tallene viser at
folk generelt er dramatisk mye
mer fornøyde med det kirkelige tilbudet.

Færre ‘brukere’. – Det undersøkelsen først og fremst viser, er
at folk i Norge er mer fornøyd
med de offentlige tilbudene.■
Dette nyter også Den norske
kirke godt av. Men faktum er
at det bare er to av de åtte samfunnsområdene som er målt,
som har en lavere økning i tilfredshet fra 2010 til 2013 enn
kirken, sier Høeg.
– Statistikken viser at færre går
til gudstjeneste, færre blir døpt og
færre blir viet i Den norske kirke.
Samtidig er det flere som er tilfreds. Hvordan forklarer du dette?
– Det man har målt, er hvor
tilfredse brukerne er. Det er færre som bruker Den norske kirkes tilbud, men blant brukerne
– de som benytter seg av tilbudene kirken gir, er tilfredsheten
stor, sier Høeg.
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Undersøkelse

Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet har i
vår spurt 30.000 nordmenn
om hvor fornøyd de er med
det offentlige tjenestetilbudet.
Tilsvarende undersøkelse ble
gjort i 2010. 6.000 brukere
ble bedt om å utdype sine
erfaringer med Den norske
kirkes tilbud.
Disse tallene viser på en
skala fra 1 til 100 hvor fornøyd
innbyggerne er med de ulike
samfunnssektorene (tall fra
2010 i parentes):
Folkebibliotek: 85 (82)
Barnehager: 82 (81)
Den norske kirke: 81 (79)
Universitetet: 76 (72)
Høgskole: 73 (73)
Skolefritidsordningen: 73 (69)
Grunnskole: 72 (69)
Videregående skole: 70 (66)

Statsråd Rigmor Aasrud er
strålende fornøyd med at alle
«fornøydhetspilene» for den
offentlige forvaltningen peker
oppover.

Peker oppover. – Vi må ha gjort
noe rett, sier hun.
– Hva tenker du spesielt på?
– Fra overordnet politisk hold
er det viktig å tilføre de ulike instansene økonomiske ressurser.
De siste årene har vi satset spesielt på å bedre kommuneøkonomien. Det gir seg nå utslag i
at folk er mer fornøyd med det
offentlige tilbudet.
Riktig spor. Om folks økende
fornøydhet med Den norske kirkes tilbud, sier statsråd Aasrud:
– Kirken er inne på et riktig
spor. I arbeidet framover må
den videreføre det som allerede gjøres.
Men Aasrud er ikke sikker på
at utviklingen vil gå i samme retning for kirken neste gang det
gjennomføres en innbyggerundersøkelse.
– På den skalaen som ble brukt,
økte tilfredsheten fra 79 til 81
for Den norske kirke. Det vil si
at mens vi tidligere sa at folk er
fornøyde med de kirkelige tilbudene, er de nå svært fornøyde. Det er
en fin attest. Det er jo en grense

Folkebibliotekene er aller mest populære blant de offentlige
tjenestetilbudene, tett fulgt av barnehager. Den norske kirke
kommer på tredjeplass. 
Illustrasjonsfoto: Arkiv/NTB scanpix
for hvor fornøyde folk kan være,
så det kan være grunn til å tro
at den positivt utviklingen ikke
forsetter veldig mye lengre, sier
statsråd Rigmor Aasrud.

samfunn. Når innbyggerne■
generelt er mer fornøyd med de
offentlige tjenestene, blir kirken en slags gratispassasjer, sier
Hompland, som ikke har problemer med å forklare den tilGratispassasjer. Sosiolog An- synelatende motsetningen det
dreas Hompland forklarer den er mellom at færre bruker og
kirkelige framgangen med at at flere er fornøyde:
innbyggerne generelt er mer
– Det er fullt mulig å ha et
fornøyde.
positivt inntrykk av tilbud som
– Det kan virke som om folk man selv ikke bruker. Jeg selv
tenker at Den norske kirke er har for eksempel et godt innen del av det offentlige tjeneste-■ trykk av grunnskolen, selv om
tilbudet her i landet mer enn jeg ikke selv har barn som går
at den er et selvstendig tros- der, sier Hompland.
Presentasjon: Sara J. Høgestøl

Vil vekk fra Stathelle

■■ Ungdomsprest Bård Aslak Haugstvedt

søker seg vekk fra jobben sin i Stathelle.
Haugstvedt har to ganger søkt ledige soknepreststillinger i Bamble prosti. Selv om han
begge gangene har vært innstilt av lokal-■
menighetene, har han ikke fått stillingen.
Nå orienterer den 33 år gamle ungdomspresten seg vekk fra Telemark. Han er en
av fem søkere til stillingen som sokneprest
i Vestre Borgesyssel i Borg bispedømme.
Borg bispedømmeråd foretar ansettelsen
på sitt møte 11. september. 
Vårt Land

tter

Stathelle kirke i Bamle prosti. 

Foto: Wikimedia

KVS-Lyngdal vil
ha mer plass
■■ Planer om utbygging av den
kristne videregående skolen i
Lyngdal til mellom 40 og 50 millioner kroner, er sendt på anbud,
melder Sambåndet. Planene omfatter et nybygg der den gamle
låven i dag står, og en ombygging av hovedbygget. Bakgrunn
for byggeplanene er at skolen må
kunne  huse flere etter et nytt tilbud om studiespesialisering.  KPK

«Når innbyggerne generelt er mer fornøyd
med de offentlige tjenestene, blir kirken en
slags gratispassasjer»
Andreas Hompeland,
sosiolog

utvider plan for
trosopplæring
■■ Frikirken lanserer en ny, utvidet trosopplæringsplan for aldersspennet 0-26 år. I arbeidet
med denne har Frikirken kjøpt
rettighetene til Misjonsforbundet UNG sin trosopplæringsplan og tilrettelagt den. Planen
inneholder tiltak for hjem og
menighet, og ble presentert på
Frikirkens arbeidermøte i Stavern forrige uke. 
KPK

Frykter at monopol■
gir dyrere gudstjenester
Jan Arild Holbek
jan.arild.holbek@vl.no

22 310 439

Kirkerådet har gitt ett forlag
enerett på utgivelse av bøker
til bruk i gudstjenesten. Det
kan koste menighetene dyrt,
advarer kirkelig interesse-■
organisasjon.
KA Kirkelig arbeidsgiverog interesseorganisasjon er
bekymret for at «Kirkerådet
har gitt fra seg for mye av styringen over Den norske kirkes
liturgiske materiale til en kommersiell aktør».
– Vi er spesielt opptatt av at
Eide Forlag ikke skal bruke■
sin markedsmakt til å fortrenge■
andre aktører, sier Øystein
Dahle, direktør i KAs avdeling for samfunnskontakt og
interessevirksomhet.

– Vi er imøtekommende
Martin Eikeland
martin.eikeland@vl.no

38 02 42 20

Kapellan Nils Terje Andersen i en
av landets best besøkte menigheter gleder seg over at folk er fornøyd med det kirkelige tilbudet.
Vågsbygd menighet i Kristiansand opplever stor og økende
kirkesøkning og mange barn i
barnearbeidet. Andersen opplever at mange setter pris på kirkens arbeid.

Når jeg møter folk som skal
gifte seg, eller når jeg skal ha
dåpssamtaler, er det gode møter. Kirken betyr noe for veldig
mange, og folk møter en kirke
som de er glad i og som de har
et forhold til.

Lokalt preg. – Får dere høre når
noen er misfornøyde?
– Sjelden, det tror jeg ikke de
tør. Men jeg tror kirken er god
på å møte mennesker og at den
er lite byråkratisk. Vi er fleksi– Betyr noe. – Hvorfor er folk ble. Når folk ønsker en samså fornøyde?
tale, finner vi for eksempel et
– Fordi vi er imøtekommende.■ tidspunkt som passer for dem.

Kirken må ikke bli firkantet og
strømlinjeformet.
– Hva kan true en slik fleksibel
holdning?
– For knappe rammer. Og at
prestene skal gjøre hele jobben
mellom åtte og fire. Det lokale
preget er også viktig. Menighet
og prest bor og jobber på samme sted. Vi treffer hverandre i
nærmiljøet. Menigheten er og
skal være bredt sammensett. Det
ønsker vi å vise, sier Nils Terje
Andersen før han må løpe.
Neste punkt på programmet
er en samtale med et brudepar
han skal vie i sommer.

Krangel om rettigheten til bibelteksten skaper forviklinger for
1.000 prester.
Vårt Land i går

knyttet til «konsekvensene av
avtalen med Eide Forlags om
forvaltning av rettighetene til
kirkens liturgiske materiale».
– KA registrerer at Eide Forlag har priser på blant annet
Tekstboken som påfører menighetene langt større kostnader enn da Bibelselskapet forvaltet disse tekstene, sier Dahle.
– Agrando har i alle år gitt
Tekstboken gratis til sine brukere, siden vi fikk den uten ekstrakostnader fra BibelselskaBibel-krangel. I gårsdagens pet. Nå vil Eide Forlag ha alle■
Vårt Land ble krangelen om menighetene i Norge til å berettigheter til digitale bibeltek- tale en årlig avgift til dem,
ster og Tekstbok for Den nor- mellom 600 og 900 kroner, for
ske kirke brettet ut. Sentrale■ å få lov til å bruke Tekstboken,
aktører i dette oppgjøret er:
sa Agrando-direktør Per Halv■■ Kirkerådet.
orsen til Vårt Land tirsdag.
■■ Bibelselskapet.
– Vi kan ikke ta alle kostna■■ Agrando, som i 18 år har ledene og la andre få inntektene,
vert digitale løsninger til kirken. svarte Arnstein Bjørke, styre■■ Eide Forlag, som vant kamleder i Eide Forlag.
pen om å få levere trykt og
KA-direktør Dahle merket
digitalt materiell til kirkens seg spesielt følgende sitat fra
gudstjenestereform.
forlagssjef Jan Stefan BengtsOm lag 1.000 prester i Den son i Eide Forlag i gårsdagens
norske kirke benytter Agran- Vårt Land:
dos program LabOra når de
«Prisen for bruk av Tekstboplanlegger gudstjenester. Bi- ken må sees i sammenheng med
belselskapets bibeloversettelse helheten i vårt digitale tilbud.»
og Tekstboken som må brukes
ved gudstjenester, har vært til– Urolige. – Dette utsagnet
gjengelig i dette programmet. gjør oss urolige: Betyr det at
Men i mars sa Bibelselskapet prisen på produkter forlaget har
opp avtalen med Agrando om monopol på kan subsidiere anbruk av Bibel 2011 og Den dre produkter der Eide Forlag
norske kirkes Tekstbok.
konkurrerer med andre leveÅrsak: Eneavtalen som■ randører? spør Øystein Dahle.
Kirkerådet hadde inngått med
Han forteller at KA allerede■
Eide Forlag om kommersielle■ for ett år siden tok kontakt
rettigheter for alt liturgisk ma- med Kirkerådet om rettigheteriale.
ter for Tekstboken.
– Hvorfor?
Usikkerhet. Øystein Dahle
– Fordi vi var urolige for
sier at KA har registrert stor konsekvensene av Eide Foruro, irritasjon og usikkerhet lags forvaltning av disse retrundt i Kirke-Norge på bak- tighetene, svarer Dahle.
grunn av denne situasjonen.
– Gjør KA noe med denne
Han mener uenighet om di- saken nå?
gitale rettigheter til Tekst– Vi følger utviklingen kriboken bare er en illustrasjon tisk og er i dialog med Kirkepå dypereliggende problemer rådet, svarer Dahle.
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