
Belgiske vafler til topps!
I SJØMANNSKIRKENS uhøytidelige kåring av «Verdens beste 
vafler» gikk Belgia av med serien i år. 

Her er vinneroppskriften: 4 egg / 3,3 dl rømme / 1 l helmelk / 
4 ss smeltet smør / 3 ss sukker / 1 ss vaniljesukker / 2 ts natron / 
4 dl havregryn / 10 dl hvetemel.

Visp egg og sukker lett og bland vekselvis inn det tørre og 
våte. Rør til du får en jevn røre. La gjerne røren svelle litt før du 
begynner å steke vaflene!

HER BLIR DET NY KIRKE

i arbeidet i sjømannskirken. Vi flytter til et område 
med flere nordmenn, og vi får et stort uteområde, 
noe vi har manglet og savnet lenge.

Det nye lokalet ligger fremdeles i Palmanova, men 
i den delen som er nærmest Palma. Her er det aktivi-
tet hele året. 

– Vi tror at disse faktorene vil bidra til at sjø-
mannskirken på en helt annen måte blir et «drop-in-
sted», sier Skisland.

Sjømannskirken har inngått en ti års leieavtale 
med husets eier, investor Per G. Braathen. Den 15. 
desember 2015 signeres leiekontrakten. Så skal byg-
get pusses opp og være innflyttingsklar 1. mars 2016.

– Men årets julaften feires likevel i den nye kirken, 
lover sjømannsprest Jan Oddvar Skisland.
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Sjømannskirken på Mallorca flytter inn i nye lokaler i mars.

ETTER 13 ÅR langs strandpromenaden 
i Palmanova, får Sjømannskirken på 
Mallorca ny adresse neste år. 

– Den nye kirken er en tidligere ene-
bolig på 250 kvadratmeter, omtrent 
dobbelt så store som nåværende lokaler. 
I tillegg blir dette huset mye mer attrak-
tivt og bedre egnet for vår virksomhet, 
sier sjømannsprest og daglig leder Jan 
Oddvar Skisland.

Flyttingen har blitt godt mottatt blant 
fastboende nordmenn og turister på 
langtidsopphold på den spanske ferieøya.

– Vi har fått mange positive tilbake-
meldinger, og vi håper dette gir en ny giv 

aktuelt

BA OM 
ØKT STØTTE
u – Sjømannskir-
ken har en økning 
i antall sosialsaker 
vi må håndtere, 
men pengene våre 
strekker ikke til, sa 
generalsekretær 
Ørnulf Steen under 
en åpen hørings-
runde i Stortinget i 
oktober.

På møtene ba 
Steen om hen-
holdsvis 10 mil-
lioner kroner fra 
kirkekomiteen og 
8 millioner kroner 
fra utenrikskomi-
teen, for arbeidet 
som utføres i sam-
arbeid med UD.

Av Sjømanns-
kirkens totale 
budsjett er en tred-
jedel statsstøtte. 
Innsamlede midler 
er hovedkilden 
til finansiering av 
organisasjonen.

OFFSHORE-JUL
u 30 plattformer 
får besøk av 
Sjømannskirkens 
«juleutsendinger» i 
julehøytiden. 

Sammen med 
de ulike olje-
selskapene har 
representanter fra 
Sjømannskirken 
laget julestemning 
for offshoreansatte 
i Nordsjøen og i 
Norskehavet siden 
1978.
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Jesus 
– ute i vinterkulda?

DET RELIGIØSE NORGE ER I ENDRING.

1) Ja, i den forstand at det seku-
lære er den nye normen. For noen 
tiår siden kunne man regne med 
at en tilfeldig valgt person så seg 
selv som kristen i en eller annen for-
stand, inntil det motsatte var bevist. 
Sammenlignet med andre religiøse 
tradisjoner, derimot, er kristne den 
usammenlignbart største gruppen. 
Kristendommen har også vært den 
største innvandrerreligionen det 
siste tiåret.

2) Ja, det er det gode grunner til 
å tro. Færre oppsøker organisert 
religiøs aktivitet, og de som er 
 religiøse forteller at deres religiøsi-
tet er «privat» i den forstand at de 
ikke aksepterer pakkeløsninger fra 
religiøse tradisjoner eller organi-
sasjoner, men i større grad setter 
sammen sitt eget livssyn. Men det 
er ikke sikkert at troen har blitt mer 
privat i betydningen «hemmelig».

3) Det siste drøye tiåret har reli-
gionsforskere tenkt at «religion er 
tilbake» i offentligheten. Men et nytt 
forskningsprosjekt viser at deknin-
gen i Skandinavia har vært overras-
kende stabil siden 1980-tallet. Men 
innholdsmessig har media endret 
seg fra å skrive om Den norske 
kirke til å dekke konfliktstoff knyt-
tet til fremveksten av et flerreligiøst 
samfunn. Religion har blitt mer knyt-
tet til identitet.

1) Nei, kristne er ikke en minoritet 
i Norge. Ifølge kirken selv, er det 
dåpen som avgjør om en er inn-
for eller utenfor det kristne felles-
skapet, og sånn sett kan forstå seg 
selv som kristen. I Norge føres det 
statistikk over medlemmer i tros- og 
livssynsamfunn. Selv om medlem-
skapet kan defineres ulikt, ser vi 
at majoriteten av befolkningen er 
medlem av en kirke eller en kristen 
forsamling. 

2) Nei, men gruppen religiøse 
har blitt langt mer sammensatt. Nå 
er det ikke bare kristne som viser 
hvem de er. Også muslimer, sikher 
og andre religiøse praktiserer sin 
religion utenfor privatsfæren og er 
aktive i offentligheten. Det kristne 
kulturlivet blomstrer, det samme 
gjør det kristne organisasjonslivet 
for barn. Begge disse tiltakene når 
bredt ut. Regelmessig kirkegang 
har derimot gått noe ned.

3) Målt ut fra antall oppslag og 
debatter, har interessen vært 
svakt økende de siste tiårene. Inn-
holdsmessig har det skjedd noen 
vesentlige endringer. Fokuset har 
forskjøvet seg fra kristendommen 
til islam og alternativreligiøsitet. 
Innholdet er ofte konfliktorientert 
eller religion blir framstilt som «feel-
good». De andre religionene får 
liten mediedekning.

(1) 
Har kristne 

blitt en  religiøs 
minoritet i 

Norge?

(2) 
Har tro blitt 

et mer privat 
anliggende, 
med mindre 
organisert 

 religiøs 
 aktivitet?

(3) 
Hvordan 

har medie
dekningen av 

religion endret 
seg de siste 
tretti årene?

Dette mener leserne!
I en avstemning på Facebook spurte vi om kristne har blitt en religiøs minoritet i Norge?  

Svarene fordelte seg slik: Ja 55 % Nei 45 %
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