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En grunneier i Tanumstien har fått Natur og idretts 
velsignelse til å felle et tre som er regulert til 
bevaring. Årsaken er at grunneieren har en godkjent 
tillatelse til å bygge garasje, bare en meter fra treet. 
Gravearbeidene vil ødelegge treets røtter. Og selv 
om Natur og idrett primært mener man må ta 
hensyn til trær ved planleggingen av tiltak, har de 
ingen merknader til at dette blir felt siden skader 
ikke er til å unngå, heter det i en uttalelse.

Får hugge 
verneverdig tre

Bærum sykehus har fått tildelt 3,8 millioner til 3 ulike prosjekter 
som skal få spesielt utvalgte pasientgrupper raskere tilbake til 
jobb. Pengene går blant annet til behandling av personer med 
letter psykiske lidelser og hjertepasienter. Midlene er bevilget 
av Helse Sør-Øst. «Raskere tilbake» er et nasjonalt prosjekt 
som skal sikre at personer som står i fare for å bli sykemeldte, 
kommer raskere tilbake i arbeid. Ordningen gjelder ikke for 
personer på attføringsordninger. For 2010 er Helse Sør-Øst 
samlet bevilget 230 millioner kroner til prosjektet. 

3,8 millioner kroner 
til rask arbeidsretur

Celine, Eva, Naledi, David, Muna 
og Hauk har så vidt begynt å øve. 
16. desember skal de underholde 
på juleavslutningen i kirken. De 
skal spille blokkfløyte, synge og 
lese.

– Jeg får litt sommerfugler i 
magen når jeg tenker på det, sier 
Muna Farah (10).

Elevene på Hagaløkka skole er 
ikke alene om å besøke kirken 
før jul. Nær ni av ti grunnskoler 
gjør det samme, viser en oversikt 
fra rektorene i Asker og Bærum. 
Av 63 grunnskoler er det ni som 
dropper kirkebesøket. Få elever 
ber om fritak, men skolene har et 
alternativ for dem som ikke vil gå 
i kirken.

– Vi ønsker å gå i kirken for å 
ivareta og formidle denne delen 
av norsk kultur og tradisjon. 
Elevene synes dette er en hygge-
lig tradisjon. Samtidig er vi opp-
tatt av å legge opp stunden slik 
at den favner flest mulig, også 
elever med en annen religion, 
sier Hagaløkka-rektor Bjørn Erik 
Sørensen.

Størst oppslutning
Den store andelen skoler som 
besøker kirken før jul står imid-
lertid i sterk kontrast til utvik-
lingen i kirkebesøket for øvrig. 
Som Budstikka har skrevet tid-
ligere synker besøket i kirkene, 
færre velger å gifte seg, døpe 

barna sine og begraves med 
kirkens liturgi. Kirkeforskerne 
peker på at sekulariseringen i 
større grad skjer i områder som 
Asker og Bærum. Forskningen 
viser at befolkninger i bynære 
strøk med høy utdannelse og 
inntekt scorer lavere på religiø-
sitet.

Kirkeforsker Ida Marie Høeg 
ved Stiftelsen Kirkeforskning, 
KIFO, har fulgt utviklingen nøye. 
Hun er ikke overrasket over sko-
lebesøkene, og viser til at mens 
kirken taper terreng i andre høy-
tider, står kirkebesøket i julehøy-
tiden strekt. 

– Får julestemning
– Julen er den kristne høytiden 
som har størst oppslutning i 
Norge. Det handler nok om at 
mange kan identifisere seg med 
julens buskap. Selv om man ikke 
tror på at guds sønn ble født eller 
at han døde for våre syder, kan 
man tolke det som et budskap 
om fred, håp og sameksistens, 
sier hun. 

Høeg tror julegudstjenestene 
har kvaliteter som appellerer til 
mange, og at det er mange som 
setter pris på å gå i disse gudstje-
nestene. 

– Dette tror jeg også er skolele-
dernes erfaringer. For mange er 
det å gå i kriken ved juletider vik-
tig for å få julestemning, selv for 

foreldre som har valgt å ikke gifte 
seg eller døpe barna i kirken, for-
teller Høeg.

Tradisjon
Sogneprest Dag Håland i Vard-
åsen kirke skal lede gudstjenes-
ten for Hagaløkka skole. Han tror 
tradisjon er årsaken til at mange 
skoler velger kirken. 

– Jeg tenker det at det ligger 
tross alt en tradisjon i bunnen 
som gjør at julen og kirkens jule-
feiring er en del av den allmenne 
kultur. Samtidig har skolen en 
tilknytning til dette fra gammelt 
av. 

– En annen viktig grunn er at 
de fleste elevene er medlem av 
Den norske kirke, og mange for-
eldre ser at det er en tradisjon de 
ønsker at de vil holde ved like, sier 
Håland. 

Hundsund ungdomsskole er en 
av skolene som ikke vil besøke kir-
ken før jul. Rektor Nina Fjeldheim 
er opptatt av at alle elevene skal 
føle seg inkludert. 

– Vi ønsker å ha skoleopplegg 
hvor alle elevene er inkludert og 
ikke trenger å føle seg pådyttet en 
religion de ikke ønsker. Vi mar-
kerer derfor julen mer kulturelt 
og sørger for at alle elevene kan 
være med på de aktiviteter vi til-
byr, sier hun.

Andreas Bjørnstad og Mari Hagerup

andreas.bjornstad@budstikka.no

Kirkebesøket står sterkt
OPPTRER: Fra venstre: David Henriksen, Hauk Kvien Skrefsrud, Naledi Søland, Celine Ellingsen, Muna Farah og Eva Aanensen øver seg til årets julegudstjeneste.  BEGGE FOTO: KARL BRAANAAS

TRADISJON: Sogneprest i Vardåsen kirke, Dag Håland, tror kirkens 

julefeiring er en del av den almenne kulturen.  

Tradisjoner. Mens stadig flere distanserer seg fra 
kirken går nær ni av ti skoler i kirken før jul. Det 
overrasker ikke forskerne. 


