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 ■ FINLAND: Et flertall av finnene tror 

at Jesus er Guds sønn. Det går fram av en 

opinionsundersøkelse som er gjengitt i flere 

finske aviser. Undersøkelsen viser også at   

40 prosent av de spurte sier at de tror på 

 engler, kvinnene i noe større grad enn menn. 

I undersøkelsen ble folk også spurt om de 

trodde på fenomen som for eksempel ufo

er. 15 prosent svarte at de tror det finnes 

ufoer. Her var det flere menn enn kvinner 

som svarte bekreftende. KPKtro&kirke

• tro og kirke-redaktør Trygve W. Jordheim 
• troogkirke@vl.no
• debattinnlegg: debatt@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 381
• flere nyheter på vl.no/troogkirke
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Nedgangen i  

antall døpte vil 

fortsette, viser ny 

undersøkelse.  

Jo yngre folk er, 

desto mindre 

betydning får 

kirken som 

seremoni mester.

– Dåpen har mindre betydning 

blant Den norske kirkes med

lemmer. Bryllup og begravelse 

er viktigst, sier Ida Marie Høeg. 

Hun er forsker i Stiftelsen 

Kirkeforskning (KIFO), og 

forsker blant annet på livsløps

ritualer. 

Høeg bekrefter en trend som 

Vårt Land skrev om forrige 

måned: For 50 år siden ble 97 

prosent av alle nyfødte i Norge 

døpt inn i Den norske kirke. I 

fjor ble 62 prosent av alle norske 

barn døpt i folkekirken. Det er 

2 prosentpoeng færre enn året 

før, ifølge kirkestatistikk fra 

 Statistisk sentralbyrå.

En fersk, landsomfattende 

 undersøkelse gjort av Opinion 

på oppdrag av Kirkens Nød

hjelp, viser at det er lite som ty

der på at raset har stoppet opp. 

Viktigst for de eldste. – Dåps

tallene kommer til å synke noe 

mer, sier Høeg. 

I overkant av 1.000 respon

denter har deltatt i den nye 

Opinionundersøkelsen. Av dem 

svarer 29 prosent i alderen 18

29 år at det er «svært viktig» at 

kirken er en seremonimester for 

de store hendelsene i livet, som 

dåp og bryllup. 

I den eldste  aldersgruppen, fra 

56 til 80 år, svarer 42 prosent 

det samme. Jo yngre respon

dentene i under søkelsen er, 

desto mindre viktig er kirken  

som  seremonimester ved dåp 

og bryllup. 

Også blant Den norske kirkes  

medlemmer går oppslutningen 

om betydningen av kirkelige 

overgangsritualer ned, ifølge 

Stiftelsen Kirkeforskning (KI

FO). I 2012 gjorde de en un

dersøkelse om religion og livs

syn i den norske befolkning. 

Blant Den norske kirkes med

lemmer er det størst oppslut

ning om  begravelse og gifter

mål i kirken.  Dåp har mindre 

betydning. 

– Alder har betydning for 

hvordan respondentene grade

rer viktigheten av religiøse over

gangsritualer, sier Høeg. 

– Jevnt over er disse religiøse 

ritualene viktigst for den eldre 

befolkningen. Når det gjelder 

giftermål, er det imidlertid like 

viktig for de unge voksne som 

for de eldste.

Ga ikke dåpspresang. – Hvorfor 

står ikke dåpen høyere i kurs hos 

kirkemedlemmene?

– Det er flere årsaker til det. 

Gallup peker mot forsatt dåpsras
KirKestatistiKK

Nylig gjorde Opinion en 
landsomfattende undersø-
kelse for Kirkens Nødhjelp. 
Et av spørsmålene som ble 
stilt, var: «I mai 2012 endret 
Stortinget Grunnloven slik 
at det ikke lenger er en stats-
kirke i Norge. På en skala fra 
1 til 5 der 1 er ikke viktig og 
5 er svært viktig, hvor viktig 
mener du det er at kirken 
ivaretar følgende roller: Være 
seremonimester for de store 
hendelsene i livet, som dåp 
og bryllup», var blant spørs-
målene som ble stilt. 
29 prosent i alderen 18-29 år 
svarte at det er «svært viktig» 
at kirken er en seremonimes-
ter for de store hendelsene 
i livet, som dåp og bryllup. I 
den eldste aldersgruppen, fra 
56 til 80 år, svarte 42 prosent 
det samme. 
62 prosent av nyfødte i Norge 
i 2013 ble døpt i Den norske 
kirke, viser den siste dåps-
statistikken fra Statistisk sen-
tralbyrå (SSB). I alt ble 36.533 
døpt i Den norske kirke i fjor. 
I 2013 ble det gjennomført 
8.229 kirkelige vigsler, ifølge 
kirken.no. Totalt ble det inn-
gått 23.410 ekteskap samme 
år, ifølge SSB.

Kilder: Statistisk sentralbyrå  
og Den norske kirke
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ET TAKKEBREV
Dette er et takkebrev: Jeg har 
en kremjobb. Jeg er prest. Jeg 
får arbeide med noe som virke-
lig interesserer meg. Og med 
noe som er viktig for meg, ek-
sistensielt, faglig, menneskelig. 
Jeg får arbeide med folk, være 
nær folk. Folk av alle slag. Jeg 
kjenner meg berørt. Privilegert. 

Siv Limstrand, gateprest i Kirkens 
Bymisjon, Trondheim, i  

Adresseavisen

På spørsmålet om hvordan 
«type» prest hun er, trenger 
hun ikke lang betenkningstid.

– Jeg er en prest som liker 
mennesker.

Randi Abelsen Wolseth, ny 
sokneprest i Kvelde i Vestfold, til 

Østlands-Posten

PERSONLIG
Etter hvert har jeg forstått at 
selvfornektelse er en person-
lig øvelse. Det gjør oss godt 
å gi avkall på noe med fokus 
på andre. Ikke fordi det endrer 
vår status overfor Gud - jeg er 
utelukkende frelst fordi jeg har 
tatt imot det Jesus gjorde for 
alle mennesker på korset - men 
fordi det gjør oss godt å vite at 
vi faktisk ikke styres av behov 
og lyst. Det ikke noe galt ver-
ken med behov eller lyst, de er 
viktige drifter gitt oss av Gud, 
men problemene verden står 
overfor i dag skyldes uteluk-
kende at behov og lyst styrer 
menneskene og ikke motsatt. 
Derfor blir det overforbruk av 
tilgjengelige ressurser, og når 
tilgjengeligheten avtar kan det 
til og med føre til krig. 

Major Jostein Nilsen, kommu-
nikasjonssjef i Frelsesarmeen, i 

Krigsropet 

Den feilen noen gjør er at de 
slår ned veggen mellom sor-
gens rom og gledens rom, 
mellom det lyse rommet og 
det mørke. Da blir alt grått. 
Da er de hverken helt til stede 
i sorgen eller i gleden. Da blir 
det tungt å komme seg lenger.

Vi må leve ekte! Våge å gi rom 
til de sterke følelser med tårer 
og utbrudd. Våge å la gleden 
blomstre midt i sorgen, med 
smil og latter – fordi alt det 
fine som er delt kommer nær. 
Det ekte livet fører oss i livets 
retning.
Leiv Gunnar Skifttun, sokneprest, i 
Treklang, menighetsblad for Feda, 

Kvinesdal og Fjotland

YMSE
Jeg har flere ganger intervjuet 
ulike nonner. Det har slått meg 
at på tross av at de lever noe 
avsondret fra samfunnet, har 
de en presis beskrivelse av sin 
samtid. Det har utfordret meg 
og det gjør det i dag.

Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek, 
redaktør i Budbæreren, Den Evan-

gelisk Lutherske Frikirke

Våger vi å utfordre til misjon? 
Eller er ordet misjon litt for tøft 
for dagens mennesker?
Inger Kari Søyland, programsjef og 
assisterende generalsekretær i Det 

Norske Misjonsselskap til  
Misjonstidende

Det som har overrasket meg, er at 
entreprenøren trolig er den beste 
menighetsbyggeren. Hvis «krem-
meren fra Sunnmøre» først opp-
dager kirke og menighet, kan hun 
eller han både skape entusiasme 
rundt mål og sørge for tjenlig orga-
nisering slik at fellesskapet vokser 
og når nye grupper.

Karl Inge Tangen, rektor ved Høgskolen 
for teologi og ledelse og medpastor i 

pinsemenigheten Filadelfiakirken Oslo, 
til magasinet Strek 

Vi kan ha Jesus som forbilde for å 
bli en dyktig forkynner, debattant 
eller helbredelsespredikant. Er det 
da virkelig Jesus som er forbildet 
– eller berømmelsen?

Det spørsmålet blir helt irrele-
vant dersom man følger Jesu ek-
sempel med å ta de svakes parti, 
bry seg om fattige og sette men-
nesket i sentrum. Det er virkelig å 
ha Jesus som forbilde.

Oddwin Solvoll, redaktør i Det gode 
budskap, De Frie Evangeliske  

Forsamlinger

I Filadelfias historie har vi ikke 

alltid klart å forvalte men-

nesker nådefullt. De som ble 

gravide før de var gift, de som 

hadde en annen seksuell leg-

ning, de som brukte sine talent 

på en «verdslig arena», de som 

tok «feil» valg i saker.. . Jeg 

tror Bibelen gir rammeverk og 

veiledning om et sunt og rett 

liv, men som et trygt og varmt 

fellesskap ønsker jeg at vi er ra-

dikalt inkluderende. Jesus evnet 

å være radikalt inkluderende 

samtidig som Han var radikalt 

tydelig. Det var fordi han var 

trygg på hvem Han var. 

Daniel Egeli, pastor i pinsemenigheten 
Filadelfiakirken Oslo, i Byposten

Jeg er uenig. Det er og blir feil å ka-
le misjonsarbeid, arbeid med barn 
og unge og menighetsutvikling 
for «satsingsområder». Begrepet 
«satsingsområde» signaliserer noe 
utbyttbart, noe som kan endres, 
noe flyktig. Men som kirke er disse 
områdene en del av vårt oppdrag. 
Det hører med til det å være kirke. 
Det er ikke noe vi bytter ut. Å bruke 
ord som kommuniserer noe annet 
er misvisende og uheldig.

Gunnar Johnsen, tilsynsmann i Den 
Evangelisk Lutherske Frikirke, i  

Budbæreren

Svigermor i Drammen spurte 

meg for ikke lenge siden: Per 

Arne, hva kommer det av at 

du som egentlig er en glad gutt 

alltid har jobbet med sorger, 

synder, kriser og død. Da måtte 

jeg svare at jeg tror det handler 

om at når du møter mennesker 

som strever så møter du ærlige 

mennesker. 

Per Arne Dahl,  nytilsatt biskop i 
Tunsberg, til avisen Jarlsbergv

TORGET SAGT OM TRO OG LIV

Redigert av
Jan Arild  
Holbek

Frp-ja til fiske- 

politisk kyrkje

Anders Myklebust
anders.myklebust@vl.no 22 310 374

Politikarar frå Frp i Nord-

land og Finnmark er glad for 

at Den norske kyrkja deltek i 

fiskeripolitisk debatt, men kyr-

kjeleg innblanding i oljepoli-

tikken har dei lite til overs for.

«Kyrkja skal gjere heilt an-

dre ting enn å blande seg borti 

dette. Dersom dei har lyst til å 

drive politikk, får dei stille til 

val slik som alle andre politi-

karar» Det sa Kenneth Svend-

sen (Frp), stortingspolitikar frå 

Nordland, i 2009. Då bad Den 

norske kyrkja om stopp i olje-

leitinga utanfor Lofoten.

– Kva tenker du om at kyr-

kja i dag tek parti i fiskeri- 

striden i nord?

– Generelt synes eg det er 

bra at kyrkja tek parti for dei 

svake i samfunnet. At kyrkja 

engasjerer seg i saka til Kyst-

aksjonen har eg forståing for. 

Her er det enkeltpersonar som 

faktisk blir ramma og kanskje 

mistar jobben.

– Forskjell. Folkerørsla Kyst-

aksjonen arbeider for at dei 

marine ressursane i nord ikkje 

skal eigast av private bedrif-

ter. Dei meiner at dagens fis-

keselskap ikkje skapar vekst og 

busetting langs kysten. I går  

arrangerte tolv kyrkjer i  

Hammerfest-området guds-

tenester for saka.

– Kyrkja engasjerte seg i olje-

politikken i solidaritet med folk 

som merka klimaendringar på 

kroppen?

– Eg synes det er ein bety-

deleg forskjell på det. For det 

første er dette med klimaend-

ringar eit stort, politisk disku-

sjonstema, seier Svendsen som 

meiner det ikkje er vitskapeleg 

bevist at klimaendringane er 

menneskeskapte.

– Solidaritet. Stortingsre-

presentant frå Finnmark, Jan-

Henrik Fredriksen (Frp), er ei-

nig med partifellen.

– Eg har full forståing for 

Kystaksjonen og full forståing 

for at kyrkja engasjerer seg i 

saka deira, seier han.

– Kva tenker du då om Folke-

kyrkja sitt engasjement mot olje- 

og gassutvinning i nord?

– Det stiller eg meg noko 

annleis til. I denne saka hand-

lar det om å stå i solidaritet 

med store delar av befolknin-

ga som bur i Nord, og det må 

vere positivt.

– Kva er forskjellen på om kyr-

kja engasjerer seg i fiskeripolitikk 

og oljepolitikk?

– I det her tilfelle dreier 

det seg om å stå i solidaritet 

med folket som bur på kysten. 

Monge andre ting kyrkja blan-

dar seg bort i handlar mest om 

politikk.

– Kyrkja seier dei er solidaris-

ke i oljesaka for dei som opplever 

klimaendringar?

– Nei, eg vil seie det mot-

sette. Olje og gass for Nord-

Norge betyr utruleg mykje. 

– Meir kontroversielt. Val-

forskar Anders Todal Jenssen 

meiner Frp-arane ikkje uttaler 

seg konsekvent.

– Dersom du seier at kyrkja 

ikkje skal engasjere seg i no-

kon sakar, så burde du ikkje 

støtte kyrkja i å engasjere seg 

no heller, seier Jenssen om 

Frp-arane si kyrkjevingling.

Han meiner at kyrkja sitt 

engasjement mot olje- og 

gassutvinning er meir kon-

troversielt enn støtta til  

Kystaksjonen.

– I oljesaka har biskopar ut-

talt seg på vegne av heile Den 

norske kyrkja, medan det no 

berre er lokale kyrkjer som 

engasjerer seg. 

Jenssen meiner det er van-

skeleg å skulle ha ei generell 

haldning til kva kyrkja kan 

gjere.

– I alle sakar vil kyrkja trakke 

på nokre tær. I olje- og gassaka 

var det Frp, no er det Røkke og 

nokre LO-avdelingar.

Når lokalsamfunnet i nord 

har vore ille ute, så har kyr-

kja hatt tradisjon for å ve-

re samlingspunkt, fortel val- 

forskaren.

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

Synkende dåpstall 

bekymrer kirke-

ledelsen. Prest  

Dag Kjetil 

Hartberg  

foreslår en «løs-i-

snippen»-dåpsdag 

med dåp av barn  

i ulik alder.

For 50 år siden ble 97 prosent 

av alle nyfødte i Norge døpt inn 

i Den norske kirke. I fjor ble 62 

prosent av alle norske barn døpt 

i folkekirken. Det er to prosent-

poeng færre enn året før, viser 

fersk kirkestatistikk.

– Dette er en av kirkens stør-

ste utfordringer. Å arbeide kva-

litativt med dåp og konfirma-

sjon, og å bidra til at flest mulig 

døpes og konfirmeres, er noe 

av det mest strategiske kirken 

kan gjøre, sier Paul Erik Wir-

genes, avdelingsdirektør i Kir-

kerådets avdeling for menig-

hetsutvikling.

Tallene fra Statistisk sentral-

byrå viser at oppslutningen om 

dåpen fortsetter å falle.

Muhammed. – At bare 62 pro-

sent av alle barn som blir født i 

Norge blir døpt inn i Den nor-

ske kirke, gjenspeiler en sam-

funnsutvikling med mye inn-

vandring. Det hyppigste nav-

net på nyfødte barn i Oslo er 

for eksempel nå Muhammed, 

påpeker Wirgenes.

– Innvandringen er ikke 

den eneste forklaringen. Også  

mange foreldre som er medlem-

mer i Den norske kirke, velger 

ikke å la sine barn bli døpt. Vi 

har en kjempeutfordring i å  

hjelpe dem til å velge dåp, si-

er Dag Kjetil Hartberg, sokne-

prest i Frogn og Drøbak i Borg  

bispedømme.

– Hvis barna ikke blir døpt 

og dermed blir medlemmer i 

Den norske kirke, er veien for 

å nå dem mye lengre, konsta-

terer han.

Sperre for foreldre. – Hvorfor 

lar ikke foreldre som tilhører Den 

norske kirke barna sine bli døpt?

– Min erfaring er at noe 

av sperren er å finne tid og  

anledning til dåp. Når det har 

gått over fire måneder siden 

fødselen, tenker mange at det 

er for sent. Noen sier at dåps-

kjolen ikke passer lenger eller at 

dåpslua er blitt for liten. Kan-

skje kan vi noen ganger i året 

invitere til spesielle gudstjeneste 

der vi døper barn i ulike aldrer.

Hartberg sier at dåp, dåps-

samtaler og oppfølging av 

dåpsfamilier er en høyt pri-

oritert oppgave for ham og  

menigheten.

Bedre enn før. – Vi kommer i 

kontakt med dem som allere-

de har valgt å la barna bli døpt. 

Gjennom trosopplæringsrefor-

men har Den norske kirke aldri 

før hatt et så godt oppfølgings-

tilbud til de som er døpt. Ut-

fordringen er å komme i dia-

log med de mange som jeg tror 

er usikre og som ennå ikke har 

valgt å la barna bli døpt, sier 

Dag Kjetil Hartberg.

Paul Erik Wirgenes sier at dåp 

er et sentralt tema i de årlige 

styringssamtalene som Kirke-

rådet og Kirkedepartementet 

gjennomfører med Den norske 

kirkes elleve bispedømmer.

– Vi planlegger ulike kam-

KIRKESTATISTIKK
62 prosent av nyfødte i 
Norge i 2013 ble døpt i 
Den norske kirke, viser 
den ferske statistikken 
fra Statistisk sentralbyrå. 
Dåpsprosenten sank med 
to prosentpoeng fra året før. 
I alt ble 36.533 døpt i Den 
norske kirke i fjor.
Av nyfødte der en av eller 
begge foreldrene er medlem 
av Den norske kirke, var 
andelen døpte 2013 om lag 
85 prosent.
Fra 2012 til 2013 sank 
prosentandelen av norske 
15-åringer som ble konfir-
mert i Den norske kirke fra 
64 til 63,5 prosent. I alt ble 
40.044 unge konfirmert i 
Den norske kirke i fjor.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og  
Den norske kirke

panjer og økt oppmerksomhet 

på dåp i tiden fremover, sier  

Wirgenes.

Han peker på at det fremdeles 

er en meget stor andel av folke-

kirkemedlemmenes barn som 

blir døpt.

Ser vi på antall fødte hvor minst 

én av foreldrene er medlem av 

Den norske kirke, var andelen 

døpte i 2013 om lag 85 prosent. 

Dette tallet er forholdsvis likt i 

alle Den norske kirkes bispedøm-

mer, konstaterer Kirkerådet.

Paul Erik Wirgenes har, og-

så fra egen menighetspreste-

tjeneste, erfart at det i mange  

familier foregår lange og grun-

dige samtaler om ja eller nei dåp 

av barna.

– Ingen selvfølge. – I mange  

familier er det ikke lenger en 

selvfølge at barnet blir døpt. 

Noen par er enige, andre er ue-

nige. Vi ser at dåp i økende grad 

er er en bevisst handling for  

mange, og det er en god utvik-

ling. Noen ganger har jeg og-

så som prest fått være en del 

av slike gode samtaler om dåp,  

understreker Wirgenes, som  

også understreker sammenhen-

gen mellom dåp, trosopplæring 

og konfirmasjon.

Den ferske kirkestatistikken 

fra Statistisk sentralbyrå viser 

at nedgangen de siste årene 

har vært mindre dramatisk for  

konfirmasjon enn for dåp. 

Mindre nedgang. De siste fem-

seks årene har andelen konfir-

manter i forhold til hele ung-

domskullet, ligget på rundt 65 

prosent. Fra 2012 til 2013 sank 

prosentandelen fra 64 til 63,5. I 

alt ble 40.044 unge konfirmert i 

Den norske kirke i fjor.

Det er bare døpte som kan bli 

konfirmert i Den norske kirke. 

Om vi sammenligner konfir-

masjonstallet med dåpstallene 

15 år tidligere, finner vi at 82,5 

prosent av dem som ble døpt 

i 1998, ble konfirmert i Den  

norske kirke i 2013.

– At andelen av konfirman-

ter er så høy, tror vi har sam-

menheng med at det drives mye 

godt barne- og ungdomsarbeid 

i menigheter og organisasjo-

ner. Det satses bevisst på tros- 

opplæring og konfirmant-

arbeid. Mange flere barn og 

unge enn før har gjort egne  

erfaringer med lokalkirken sin,  

sier Wirgenes.

Jan Henrik 
Fredriksen 
(Frp) sit på 
Stortinget for 
Finnmark.

Kenneth 
Svendsen  
(Frp) sit på 
Stortinget for 
Nordland.

Valgforskar 
Anders Todal 
Jenssen mei-
ner kyrkjas 
oljeengasje-
ment er meir 
kontroverielt 
enn denne 
situasjonen.

I går skrev Vårt Land om at 12 
kirker i Finnmark holdt gudstje-
nester til støtte for fiskekampen 
mot Røkke. Vårt Land 19.03.14

Flere dropper dåpen

Sokneprest Dag Kjetil Hartberg, her ved en konfirmasjonsgudstjeneste i Drøbak kirke, understreker 
sammenhengen mellom dåp, trosopplæring og konfirmasjon. Foto: Håvard Sæbø

Stadig færre nybakte foreldre  
velger å la sine barn bli døpt. 
 Vårt Land 20.03.2014

Finnene tror at  
Jesus er Guds sønn

 ■ Kronprins Haakon har 

sagt ja til å være høy beskyt

ter når Kirkens Nødhjelp (KN) 

skal samle inn penger i årets 

TVaksjon. Pengene fra TV 

aksjonen skal gå til KNs arbeid 

for å sikre tilgang på rent vann 

og trygge sanitære forhold i 

flere land i Asia og Afrika.  

– Gjennom kronprinsens enga

sjement for FN er han allerede 

godt kjent med det sjuende mil

lenniumsmålet, der en av in

dikatorene er tilgang til vann. 

Det passer perfekt at han er 

høy beskytter for årets TVak

sjon «Vann forandrer alt», sier 

 generalsekretær Anne-Marie 

Helland i KN. TVaksjonen 

er verdens største innsamlings

aksjon og feirer i år 40årsjubi

leum.     ©NTB

beskytter For årets tV-aksJon
Kronprins  
Haakon blir  
høy beskytter 
for årets TV-
aksjon søndag 
19. oktober.  

 Foto:  
 Thomas Winje/ 
 NTB scanpix 
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To vil ha jobben som Gelius ikke fikk

Ved fjerde gangs utlysning er 

det to søkere til soknepreste-

jobben i Ibestad sør i Troms.

I tredje runde var Einar 

Gelius,  den tidligereVålerenga- 

presten, eneste søker. Men 

Nord-Hålogaland bispedøm-

meråd ville ikke ansette ham.

Nå står bispedømmerådet 

over et nytt dilemma: En av de 

to som nå har søkt på preste-

jobben i Ibestad er samboer. 

Biskopene i Den norske har 

hittil vært svært restriktive for 

å tilsette samboere i preste-

stilling.

– Jeg har jobbet som prest 

og teolog her på Island siden 

jeg var ferdig utdannet i 2009. 

Nå har jeg lyst til å ta sambo-

er og barn med til Norge for å 

utøve prestegjerningen her en 

periode,  sier Erla Björk Jòns-

dòttir (35) til Harstad Tidende.

Den andre søkeren er Øivind 

Lunde (58) fra Oslo.

– Jeg søkte på stillingen også 

da den var utlyst første gang, 

men fikk da beskjed at de ak-

tet å utlyse stillingen én gang 

til for å få opp søkergrunnla-

get. Siden har jeg ikke hørt fra  

bispedømmerådet, sier Lunde 

til Harstad Tidende. 

Personalrådgiver Bjørn Chr. 

Hagen ved bispedømmekonto-

ret i Tromsø sier en innstilling 

vil bli oversendt bispedømme-

rådet til deres neste møte, 26. 

– 27. mai. Vårt Land

For eksempel er det nødvendig-

vis ikke slik at både mor og far 

ønsker dåp for barnet. En slik 

uenighet kan føre til at man lar 

være å få barna sine døpt og hel-

ler arrangerer en navnefest eller  

gjør det hos Human-Etisk For-

bund.

Høeg peker på at det de siste 

årene har blitt en kulturell legi-

timitet blant medlemmer i Den 

norske kirke for ikke å døpe 

barna  og velge alternativ dåp.

– For bare noen tiår siden ville 

dette vært problematisk. Da ville 

ikke nødvendigvis alle slektnin-

ger komme. Andre viste mot-

stand ved ikke å sende presang. I 

våre dager er foreldre- og beste-

foreldregenerasjonen opptatt av 

at man skal velge det som kjen-

nes riktig for en selv. Vi har fått 

en autentisitetskultur hvor det 

er viktig å være tro mot egen 

overbevisning.

– Tror du dåpstallene vil fort-

sette å gå ned?

– Ja, noe, men det kommer an 

på om Trosopplæringsreformen 

og kirkens samarbeid med skole 

og barnehage greier å etablere 

relasjoner mellom medlemmer 

og kirke. Kontakt og kjennskap 

til kirken i oppveksten er viktig 

for fortsatt støtte til kristen tro 

og tradisjon, sier forsker Høeg. 

Trond Bakkevig, fungerende 

biskop i Oslo, mener det er vik-

tig at Den norske kirke priori-

terer dåp.

Bør prioritere dåp. – Hvis opp-

slutningen om dåpen rakner, 

rakner fort alt som er av kirke-

lige handlinger, det vil si både 

konfirmasjon, bryllup og begra-

velse. Dåpen er det første møtet 

med Den norske kirke. Derfor 

er det også viktig at Den nor-

ske kirke prioriterer den, sam-

tidig som det er behov for en 

helhetlig strategi omkring alle 

kirkelige handlinger, understre-

ker Bakkevig.

Kostbare bryllup. Også tallene 

for kirkelige vielser har de siste 

årene gått ned. Trond Bakkevig 

tror det må mer grunnleggende 

endringer til for å gjøre noe med 

disse tallene. 

– I praksis er vielser i dag fei-

ring av kjærlighet mer enn en 

inngang til et samliv. Der må 

vi se på hvordan ritualene er ut-

formet. Stadig dyrere bryllup  

kan gjøre terskelen for å gifte 

seg høyere. Jeg er usikker på om 

Den norske kirke klarer å brem-

se denne utviklingen. I stedet 

må vi tenke gjennom vår egen 

ekteskapsforståelse, sier han.

Bakkevig påpeker at poenget 

med ekteskapet ikke er seremo-

nien, «men at det er et ordnet 

samliv mellom to mennesker 

som er forutsigbart og juridisk 

ordnet». 

– Mange lever i dag i forplik-

tende samliv, hvor de er regu-

lert av avtaler som også har en 

offentlig karakter, men uten at 

de har gjennomgått en bryllups-

seremoni. 

Få møtepunkter. – Ida Marie 

Høeg i KIFO, hvilke nedadgående 

tall er viktigst for Den norske kirke 

å stoppe først: Dåp eller bryllup?

– Det er naturlig at kirken er 

opptatt av å opprettholde tra-

disjonen rundt barnedåp. Det-

te fører til medlemskap og ska-

per bånd til institusjonen tidlig 

i l ivet. Men også de andre over-

gangsritualene er viktige for å 

skape kontakt og tilknytning til 

kirken. Med brudepar og dåps-

barn følger også et nettverk av 

familie og venner rundt dem. 

Jo mindre bruk av kirkens over-

gangsritualer, jo færre mennes-

ker vil få et møte med kirken. 

Den norske kirke vil etter hvert 

kunne framstå som noe ganske 

fremmed og lite relevant.

Gallup peker mot forsatt dåpsras

– Dåpen er det første møtet med Den norske kirke. Det er der det hele starter. Derfor er det også viktig at Den norske kirke prioriterer 
den, sier Trond Bakkevig, fungerende Oslo-biskop. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB/scanpix

Hvem blir ny sokneprest i Ibestad 
i Troms?
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