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Åpent brev til rådmannen og til 
politikerne i kommunestyret i 
Bærum kommune.

Midt i hjertet av skolen vår ligger 
biblioteket. Det har det gjort i snart 
50 år. Det har vært, og blir, drevet 
på en profesjonell måte av biblio-
tekfaglig utdannet personale.

Det betyr at våre ca. 470 elever 
får god og kyndig veiledning til 
å finne frem i jungelen av tilbud 
om skjønnlitteratur, faglitteratur 
og gode kilder på nettet. Behovet 
for bibliotektjenestene har økt – 
ikke minket – etter at internett 
har blitt en naturlig del av hverda-
gen. Brukerundersøkelsene våre 
viser at elevene setter stor pris på 
biblioteket. De bruker det ikke 
bare i timene, men også i frimi-
nuttene. I tillegg til at de får hjelp 
med faglige spørsmål, ser de også 
på biblioteket som en trygg sosial 
møteplass.

I tillegg er bibliotekaren en 
uunnværlig støttespiller for de 50 
lærerne når vi skal legge til rette 
for undervisningen i alle teoretiske 
fag. Vi får hjelp til å finne frem til 
relevant fagstoff og gode kilder i 
bøker, filmer og på nettet. Bibliote-
karen har også et nært samarbeid 
med de andre offentlige bibliote-
kene, noe som sikrer oss tilgang til 
et enda bredere tilfang av stoff enn 
skolebiblioteket selv har.

VI SER MED VANTRO at rådmannen 
foreslår å stryke bibliotekarene 
på ungdomstrinnet fra budsjet-
tet. Lesing og digitale ferdighe-
ter er satsingsområder i Bærum 
kommune. Derfor velger vi å tro 
at forslaget må skyldes at man 
ikke vet hvor viktig denne funk-
sjonen er. Uten skolebiblioteket 
kan vi ikke drive god og variert 
undervisning. Forutsetningene 
for å styrke elevenes leseferdig-
het blir dramatisk mye dårligere, 
og vår mulighet til å trene på 
kilde kritikk i en moderne verden 
svekkes.

Vi kan ikke tro at dere som er 
politikere mener at dette er svaret 
på utfordringene i ungdomssko-
len. Hvis kvalitet i skolen skal bli 
noe mer enn tomme ord, må dere 
stoppe dette forslaget.

Sparekniv 
i hjertet

Klubben ved Ramstad skole, ved
Bente Sjo

Synd å legge ned Ung i jobb

Selv om Ung i jobb hadde et stort forbedringspotensial, 
er det likevel synd at det nå legges ned. Har selv fått 
hjelp av dette prosjektet til å finne meg jobb og var vel-
dig glad for dette, men ble veldig skuffet over at det 
ikke ble noen oppfølging når man først hadde kommet 
ut i jobb. Da var man overlatt til seg selv.  Anonym

Skattelister

Bra når pressen selv åpner opp for en slik 
debatt. Vi må synliggjøre hvordan skattelistene 
er en viktig kilde for andre type saker enn det 
som kan kalles ukritisk journalistikk, og at det 
er nettopp denne bruken man rammer om man 
begrenser tilgjengeligheten. Kristine Foss

Passende med nødbluss

Helt på sin plass at Stabæk Support 
sender opp nødbluss etter kampen, 
Jan Jönsson forlater et havarert lag 
som på ingen måte bør utgjøre noen 
trussel mot hans neste arbeidsgiver 
RBK. Well done!  Pjotir

At mange velger en borgerlig sere-
moni når de inngår ekteskap, er 

ingen stor nyhet. Den tiden er for lengst 
forbi da det var en selvfølge at å gifte 
seg, det var noe man gjorde i kirken. 
Likevel vil vi tro mange lot seg overraske 
over tallene i gårsdagens reportasje om 
vår bruk av kirken som arena for rituelle 
handlinger. I 2009 ble omkring 70 pro-
sent av alle ekteskap i Asker og Bærum 
inngått andre steder enn i en kirke. Ned-
gangen er markert, og den er større enn 
utviklingen i antall medlemmer av stats-
kirken skulle tilsi. I Bærum sank andelen 
kirkelige vigsler fra 37 prosent i 2006 til 
30 prosent i fjor, mens tilsvarende tall i 
Asker var 41 og 36 prosent.

Tallene i våre to kommuner er ikke 
enestående, og kan vanskelig oppfattes 
som et uttrykk for at Kirken står svakere 
som arena for vigsler her enn andre 
steder. Den generelle trenden også på 
landsbasis er at tallet på vigsler i Den 
norske kirke synker. Borgerlige vigsler 

holder seg på samme nivå, mens vigsler 
i andre tros- og livssynssamfunn øker. 
Det samme gjelder vigsler i utlandet. 
Forsker Ida Marie Høeg ved stiftelse Kir-
keforskning KIFO begrunner utviklingen 
med pluraliseringen av samfunnet i sin 
alminnelighet og en privatisering av folks 
tro i forhold til det som 
tidligere var vanlig. Tid-
ligere ble både slekt og 
venner mer eller mindre 
automatisk involvert i 
handlinger som bryllup 
og dåp. Nå oppfattes et 
kirkebryllup som noe mer 
offentlig og mer omfattende, ikke minst 
med de konsekvenser dette har for om-
fanget på feiringen etterpå.

For egen del vil vi tro at utviklingen 
også har sammenheng med økningen 
i antall ekteskap som inngås mellom 
mennesker som har vært gift før. Det 
er liksom ikke like naturlig å velge 
kirken som arena for seremonien når 

man gifter seg for andre eller tredje 
gang.

Beslutningen om å inngå ekteskap 
er ikke et valg man gjør uten videre. Vi 
vil tro at de aller fleste også tenker seg 
grundig om når de skal velge ramme for 
handlingen. Det er godt mulig at Kirken 

støter enkelte fra seg 
på grunn av sine stand-
punkter i teologiske 
spørsmål og andre ver-
divalg, og at dette går 
ut over både medlems-
tall og andelen som vel-
ger å gifte seg i Kirken. 

Dette er imidlertid Kirkens eget valg, og 
et valg Kirken må respekteres for. Ingen 
kan anklage Kirken for å vende kappen 
etter vinden for på den måten å tviholde 
på medlemmene eller pynte på eksem-
pelvis statistikken over antall kirkebryllup. 
Det er derfor grunn til å være forberedt 
på at denne andelen kan komme til å 
synke ytterligere de nærmeste årene.

Ikke lenger 
førstevalget

  Den generelle 
trenden også på 
landsbasis er at tallet 
på vigsler i Den norske 
kirke synker. 

STABILT: Mens andelen kirkebryllup synker, holder tallet på borgerlige vigsler seg stabilt. Her er det Ingvild Brinchmann som 

vier et par i Bærum rådhus.  FOTO: KNUT BJERKE



Endring. Stadig flere dropper 
statskirken når de skal gifte 
seg. 70 prosent av alle 
ekteskapsinngåelser i Asker 
og Bærum ble gjort utenfor 
kirkene i fjor. 

Siw Ånonsen og Henning Hamnes 
står foran vigsler Ingvild Brichmann 
og ser hverandre i øynene. Det har 
ikke ringt i noen klokker, ei heller 
har de gått oppover et gulv. De star-
tet sin ekteskapsinngåelse der de står 
– foran skrivebordet i vigselsrommet 
på Bærum rådhus.

– Ekteskapet innebærer at dere lover 
hverandre kjærlighet og troskap. Det 
krever at dere setter dere høye mål for 
samlivet, og det krever deres oppriktige 
vilje til å strekke dere mot disse målene, 
i dag og i tiden som ligger foran. Det er 
dette dere lover hverandre her i dag, 
sier vigsleren. Få minutter senere blir 
Slependen-paret erklært rette ekte-
folk. 

– Det var helt naturlig for oss å gifte 
oss borgerlig. Selv om vi begge er kon-
firmert og er medlem av statskirken, 
har vi ikke noe forhold til den, sier 
Ånonsen

– Vi har vår egen personlige gudstro. 
En tro på at det finnes noe større enn 
en selv. Det har ikke nødvendigvis med 
kirken å gjøre. Samtidig ønsket vi et litt 
roligere bryllup enn det store hvite, for-
teller Hamnes. 

Dropper kirken
Flere gjør som Henning og Siw, og drop-
per statskirken når de skal gifte seg. Syv 
av ti ekteskapsinngåelser i Asker og 
Bærum ble i fjor gjort utenfor kirkene, 
viser tall fra Kostra. Ekteskapsinngåelser 
i utlandet og i Sjømannskirken inngår 
ikke i statistikken. 

Ida Marie Høeg, forsker ved stiftelsen 
Kirkeforskning KIFO, mener Slependen-
paret er et eksempel på en nasjonal 
trend hvor man ser at ekteskapsinngå-
elsene i større grad privatiseres. 

– Mange ønsker et mer privat bryl-
lup. Man har ikke lenger en klar opp-
fatning om at det er nødvendig å 
involvere alle i slekten og venner i en 
barnefødsel eller en ekteskapsinngå-
else. Barnedåp og vigsel i kirken er 
offentlige handlinger, der alle kan 
komme, som oppfattes som mer omfat-
tende, sier Høeg

Størst nedgang i kirkelige vigsler er 
det i Bærum. Her har andelen kirke-
lige vigsler har sunket fra over 37 pro-
sent til 30 prosent på fem år. I Asker 
er andelen kirkelige vigsler mer stabilt. 
De siste årene er det 2006 som skiller 
seg ut. Da var over 41 prosent av alle 

ekteskapsinngåelser gjort i kirken. I fjor 
var andelen 36 prosent. 

– Den generelle trenden også på land-
basis er at vigsler i Den norske kirke 
går ned, borgerlige vigsler holder seg 
på samme nivå, mens andelen vigsler i 
andre tros- og livssynssamfunn og vigs-
ler i utlandet øker, forteller forskeren. 

Færre døpte
I tillegg til færre kirkelige vigsler taper 

Asker og Bærums-kirkene terreng også 
i antall besøkende og døpte. I 2006 var 
det totale besøkstallet i våre kirker på 
193.611. I fjor var deltagerne sunket til 
175.541 – en nedgang på nærmere 10 
prosent. I samme periode sank antall 
døpte barn som var født i løpet av året 
fra 74 til 54 prosent. 

– Årsaken til at dåp og vigsel synker 
er ikke at nordmenn forlater Den nor-
ske kirke til fordel for andre tros- og 

livssynssamfunn, eller fordi nordmenn 
vil stå utenfor tros- og livssynssamfunn. 
Selv om det er færre medlemmer av den 
norske kirke i dag enn for ti år siden, 
har nedgangen i oppslutning om dåp 
og vigsel vært større enn nedgangen i 
medlemstallene. Dette tolker jeg både 
som en pluralisering og en privatisering 
av folks tro, sier Høeg. 

Andreas Bjørnstad

andreas.bjornstad@budstikka.no
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Bærum:
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115 856
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117 319

Se flere nyheter på
www.budstikka.no

nyyhet
tips@budstikka.no

Stiftelsen Villa Walle i Bærum har huset et av 
kommunens tilbud til personer som sliter med 
psykiske problemer. Tilbudet har vært finansiert 
av Bærum kommune og helseforetaket Vestre 
Viken. Men ved årsskiftet trekker Vestre Viken 
seg ut av samarbeidet. Dermed er tilbudet 
avhengig av nok penger over budsjettet i Bærum 
kommune for å overleve. Saken skal behandles i 
funksjonshemmedes råd tirsdag 26. oktober. 
 

Kjemper 
for Villa Walle 

7 av 10 gifter seg utenfo

BORGERLIG VIGSEL: Fredag ga Siw Ånonsen og Henning Hamnes hverandre sitt ja i Bærum rådhus. Her sammen vigsler Ingvild 

Brichmann og forloverne Silje Hamnes og Sindre Ånonsen.  FOTO: KNUT BJERKE
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Futura Bold

Futura book

Norge kan ikke 

skryte av de 

beste veiene...

... men du kan få det beste 

dekket! 

UltraGrip Ice+ gikk helt 

til topps i MOTORs store 

vinterdekktest 2010 og 

hos TV2 Hjelper deg.

Slemmestadvn. 213

Tlf. 66 90 57 90

www.dekkpartner.no

Safety together

FN-dagen går offisielt av stabelen 
den 24. oktober hvert år, for å 
markere etableringen av FN i 1945. 
I år sammenfalt den med tv-aksjo-
nen, dermed blir det mandag 25. 
oktober som blir den store marke-
ringsdagen. Skoler i Asker og 
Bærum har i dag hatt ulike arran-
gementer, mange har benyttet seg 
av materiellet som hvert år deles 
ut av FN. Ideen er at man skal 
bruke dagen til å informere om FNs 
virksomhet. 

Markerte 
FN-dagen

Det var Emma Hjorth som klokken 
13.45 søndag meldte en 19 år gam-
mel autist fra Asker for savnet. Da 
hadde han vært borte i to timer. – 
Han ble kjørt til stedet i 12-tiden og 
skulle gå de siste 100 meterne til 
Dissimilis› lokaler på Emma Hjorth 
(bildet). Der dukket han ikke opp, 
og etter et par timer fikk politiet 
melding, sier operasjonsleder Arild 
Bakken. Gutten ble funnet i områ-
det ved Emma Hjorth skole klokken 
15.43.

Savnet 
og funnet

En barne- og ungdomsarbeider 
i 20-årene er dømt til 45 dagers 
ubetinget fengsel for vold og 
drapstrusler mot en ekskjæreste.

Forholdet mellom de to fra Bærum 
tok slutt våren 2009, men i august 
samme år tok han kontakt og ønsket 
å gjenoppta forholdet.

Dette var fornærmede i saken 

ikke interessert i, men han ga 
seg ikke. Frem til slutten av 
januar kom han med en rekke 
trusler via telefonsamtaler 
og sms-meldinger om å drepe 
henne, familien hennes og hun-
den hennes.

I slutten av januar i år dro man-
nen til kvinnens arbeidsplass der 
han parkerte ved siden av bilen 

hennes og ventet til arbeidsdagen 
var over. Før dette hadde han ringt 
henne 5-10 ganger i løpet av dagen, 
men hun ville ikke snakke med ham 
og ble dyttet i kne.

Et vitne kom til og så at man-
nen ga henne to-tre slag, og ut 
fra lyden mente han det var med 
knyttet hånd.

Kvinnen fortalte i retten at 

hun tidligere hadde skiftet tele-
fonnummer og unngått å gå ut 
fordi hun var redd. Hun hadde 
også vurdert å anmelde truslene 
til politiet, men var da redd for 
at det hele skulle eskalere. Derfor 
skjedde ikke dette før etter vold-
sepisoden.

Retten er klar på at det skal 
mye til før drapstrusler fremsatt 

per sms ikke er egnet til å frem-
kalle alvorlig frykt.
Retten har derfor dømt mannen 
til 45 dagers ubetinget fengsel og 
2000 kroner i saksomkostninger 
for truslene og for å ha slått med 
knyttet hånd mot ansiktet hen-
nes. 

Per Erik Hagen

pererik.hagen@budstikka.no

Ungdomsarbeider dømt for vold

for kirken

 Kilde: SSB
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