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Forord

K

RLE- faget i grunnskolen og RE-faget i videregående er begge både et kunnskapsfag og et
holdningsfag. Gode lærebøker og gode lærere er viktig for å utvikle forståelse for religioner, livssyn

og ulike overbevisninger. Likevel blir ofte lærebøker mer generelle. Den lokale tilpassingen må lærerne
gjøre selv. Intensjonene bak dette materiale er å gi deg som underviser i KRLE/RE i Bergen et godt
utgangspunkt for å forstå mangfoldet av tros- og livssynssamfunn i vår lokale kontekst.
Dette materialet er en samling intervjuer av alle medlemmene i Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn i Bergen (STL). STL består i dag av 17 ulike tros- og livssynssamfunn. Kirkelig
dialogsenter i Bergen (KDB) ble etablert allerede våren 2011, men har hatt et spesielt forhold til dette
samarbeidsrådet. Tragedien som inntraff 22. juli 2011 gjorde at dialogsenterets oppgave det første året
hovedsakelig ble å opprette et slikt samarbeidsråd i Bergen.
Alle intervjuene er gjort av undertegnede og bygger på 4 spørsmål som de 17 ulike tros- og
livssynssamfunnene ble stilt. Spørsmålene gjelder: 1) Historie og antall medlemmer, 2) Aktiviteter, 3)
Tanker om dialog og toleranse og 4) Hva bør elevene vite om ditt tros- eller livssynssamfunn? Det siste
spørsmålet var ment å gi informantene mulighet til å ta opp eventuelle fordommer de følte burde brytes
ned eller andre perspektiv de ville trekke frem tilknyttet sitt tros- eller livssynssamfunn.
Alle intervjuene ble nedskrevet og sendt for godkjennelse til hver enkelt informant. Grunnen til dette er
at intervjuet og opplegget skal gjenspeile deres forståelse av egen tro og virksomhet. På denne måten gi r
intervjuene et innefra-perspektiv på de respektive tros- eller livssynssamfunn. KRLE-faget og RE- faget i
videregående skal ikke være forkynnende, men objektivt, kritisk og pluralistisk. Det er likevel viktig å
forstå religioner og livssyn også utfra deres eget perspektiv, hvis intensjonene er å skape forståelse og
gjensidig respekt mellom ulike tro, livssyn eller overbevisning.
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Dette ressursmaterialet kan brukes som bakgrunnsinformasjon før en ekskursjon til noen av tros- eller
livssynssamfunnenes lokaler, eller kopieres opp til elevene for samtale i klasserommet om det enkelte
tros- eller livssynssamfunn i nærmiljøet.
Jeg håper dette materialet er til hjelp og glede for deg i din undervisning og i ditt lokale læreplanarbeid!

Med vennlig hilsen
Yvonne Margaretha Wang
Religionsviter, Kirkelig dialogsenter Bergen
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Bergen Baha`i-samfunn

FAKTA OM BERGEN
BAHA`I SAMFUNN
Medlemmer: ca 40
personer
Lokalitet: privat
Etablert: 1955

Jorden er kun ett land og
menneskeheten dets innbyggere.
Baha`U`llàh (1817-1892).

B

ahai religionene ble grunnlagt i andre halvdel av 1800-tallet og er av iransk opprinnelse. Den
bygger på læren fra den persiske adelsmannen Bahà u`llah fra Teheran. Hans viktigste budskap

handler om enhet og troen på at alle verdensreligionene representerer gradvise stadier i åpenbaringens
historie av Guds vilje. Bahá'íene tror Bahá'u'lláh er Guds budbringer for vår tid og at han er på linje med
Moses, Buddha, Jesus Kristus og Muhammed. Bahá'u'lláh døde i Bahji utenfor Akka i (en by i det
nåværende Israel) i 1892. Gravstedet hans regnes som det helligste stedet på jorden for bahá'íer.
Bahá'u'lláhs samlede verk utgjør 100 bind dersom de skulle trykkes som vanlige bøker. For bahá'íer er
Bahá'u'lláhs skrifter som Guds ord, og de danner således grunnlaget for bahá'í-troen. På verdensbasis
finnes det ca. 6 millioner tilhengere av Bahai-troen. I Norge er det registrert 1200 medlemmer av bahai.
Bahai samfunnet i Bergen ble etablert allerede i 1955 og har ca. 40 medlemmer. Bahai-troen har ikke
presteskap eller religiøse ledere. Hvert år velges det lokale og nasjonale åndelige råd som styrer bahai samfunnet. De lokale rådene velges av alle bahaiene i området, og de nasjonale rådene velges av delegater
fra hele landet. Disse delegatene velges av hvert bahai- samfunn.
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Aktiviteter
Bahai-samfunnet i Bergen har ikke et eget lokale, men møtes i hverandres hjem eller i et leid lokale. Tone
Holsen fra Bahai-samfunnet forteller at bahaiene jobber med fire kjerneaktiviteter, som er åpen for alle.
Disse fire er sammenkomster for bønn, studiesirkler, arbeid med unge og arbeid med barn.
Sammenkomster for bønn: Vi tilbyr sammenkomster for bønn som "en reaksjon på ethvert hjertes
innerste lengsel etter å ha samfunn med sin Skaper". Hensikten med disse sammenkomstene er å gi
næring til sjelen, og hjelpe oss i vår åndelige utvikling slik at vi blir i bedre stand til å tjene
menneskeheten. Det vil si enkeltindividets anstrengelse for å utvikle sin åndelige kapasitet bør vises i
handling siden selvutvikling først og fremst kommer som resultat av å engasjere seg i større saker og i
tjeneste for andre, forteller Holsen. Hun legger også til at bønn er en naturlig del av alle typer
sammenkomster.
Studiesirkler: Bahai samfunnet i Bergen har studiesirkler der de tar opp ulike emner tilknyttet Bahai
troen. - Vi tilbyr studiesirkler som setter folk med ulik bakgrunn i stand til å gjøre fremgang sammen. I
disse studiesirklene studerer vi materiale om hensikten med livet, menneskehetens åndelige natur og
kraften i fellesskap med Gud. Hensikten er så å anvende tilegnet kunnskap til å påvirke den individuelle
og kollektive forvandlingen, som verden sårt trenger i dag, sier Holsen.
Barn: Arbeidet med barn er også sentralt for Bahai samfunnet. - Her lærer barna om grunnleggende
verdier som rettferdighet, nestekjærlighet, sannferdighet, gavmildhet, oppriktighet, ydmykhet,
takknemlighet, tilgivelse, barmhjertighet, tillitt, vennlighet og respekt for å nevne noen. De lærer å søke
kunnskap, å leve i harmoni med andre, å være en god venn og å vie livet sitt til tjeneste, forteller Holsen.
Juniorungdom: Bahai-samfunnet tilbyr også
et eget opplegg for ungdom mellom 12 og 15
år. - Vi tilbyr juniorungdom et program som
engasjerer deres økende bevissthet i en
utforskning av virkeligheten som hjelper dem
til å analysere de konstruktive og destruktive
krefter som virker i samfunnet, og til å
erkjenne hvilken innflytelse disse krefter øver
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på deres tanker og handlinger, noe som skjerper deres åndelige oppfatningsevne, høyner deres evne til å
uttrykke seg og styrker moralske strukturer som vil gavne dem hele livet. Dette programmet har til
hensikt å gi ungdommen sansen for et todelt moralsk siktemål: å utvikle sitt iboende potensiale, og å
bidra til å forvandle samfunnet, sier Holsen.
Bahai samfunnet i Bergen har også faste samlinger ved de ulike høytidene. Holsen forteller at Bahai
samfunnet har sin egen kalender . Året starter ved vårjevndøgn ( 21 mars), og er delt inn i 19 måneder
med 19 dager i hver måned. I tillegg er det 4-5 dager som vi kaller for innskutte dager. Disse dagene er
festdager i bahai-samfunnet. – Samlingspunktet i bahai samfunnet er nittendagsfesten som markeres den
første dagen i måneden og feires gjennom tilbedelse og fellesskap, forteller Holsen. I tillegg feirer
bahaiere flere høytider som hovedsakelig er knyttet til Baháulláhs og Bábs fødsel, erklæring og bortgang.
– Den største er Ridvan dagene, som er en høytid på 12 dager. Denne høytiden feires til minne om Bahà
u`llahs erklæring. Da han åpenbarte at han var en manifestasjon fra Gud. Det hendte i vakker hage, som
kalles Ridvan-hagen. Bahaiene er oppfordret til å ta fri fra arbeid og skole på helligdagene, legger Holsen
til. Bahai-samfunnet i Bergen inviterer til samlinger ved hver høytid. Bahai-samfunnet er også aktiv
medlem og støttespillere til interreligiøst og internasjonalt samarbeid. – STL og FN er to eksempler,
forteller Holsen.

Tanker om dialog og toleranse i Bergen
-Vi tror Bahai-troen har en viktig rolle i vår tid fordi den søker å løfte menneskeheten frem og skape
enhet. Menneskene er skapt for å utvikle en stadig fremadskridende sivilisasjon, og for å gjøre dette må vi
samarbeide, besøke hverandres Gudshus og bryte ned fordommer, sier Holsen. Hun forteller at både
Koranen og Bibelen, i tillegg til bahaiskriftene, er hellige skrifter for Bahaiene.- Bahai-troen anser de
guddommelige åpenbaringene for å være progressive, dvs. at Gud har sendt manifestasjoner til
menneskene til alle tider. Disse manifestasjonene er det vi i dag betrakter som grunnleggerne av de
religionene vi har i dag. Vi tror at det bare finnes en religion, Guds religion. Religionene virker
forskjellige fordi de er sendt til ulike mennesker til forskjellige tider. Det menneskeheten trengte for å
utvikle seg før, er ikke det samme som vi trenger nå. I vår tid med økt kommunikasjon og utviklingen av
et globalt samfunn er enhet mellom mennesker det viktigste, sier Holsen. Men religionens kjerne har
alltid vært den samme: Du skal elske Gud, og du skal elske menneskene som er Guds skapninger,
forteller Holsen.
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Holsen forteller videre at medlemmer i Bahai anser Bahai-troens grunnlegger, Baha’u’llah som den siste
manifestasjonen så langt, men ikke den siste i rekken. - Hans budskap til oss er at tiden nå er inne for
menneskehetens enhet.
Medlemmene av Bahai-troen er ikke engasjert i politiske partier, fordi de mener at partipolitikk kan virke
som bremseklosser for utvikling, og skape splid. Det som er viktig er å jobbe for rettferdighet og bygge
broer gjennom dialog, understreker Holsen. - For oss er toleranse og dialog helt nødvendig for å bryte
ned nedarvede barrierer. Og toleranse er noe vi må bestrebe oss på. Toleranse hjelper oss til å godta
forskjeller og frigjør oss fra egne feile forestillinger. Toleranse er en verdsettelse av mangfold, og det er
med å skape enhet, forklarer Holsen. Hun er svært fornøyd med samarbeidet og opprettelsen av STL i
Bergen. - Som bahaier er vi oppfordret til å samarbeide med alle som oppriktig ønsker en bedre verden
for menneskeheten. Og STL er en slik organisasjon. Her kommer vi sammen for å lære om hverandres
tro, øke vår forståelse, bygge vennskap på tvers av religionene, bryte ned fordommer i oss selv, vårt
trossamfunn og i samfunnet for øvrig. Personlig har jeg opplevd en stor glede ved å bli kjent med
medlemmene i STL, som jeg har lært mye av, sier Holsen og legger til at hun vil avslutte med et sitat fra
Baha’u’llah: «Så mektig er enhetens lys at det vil opplyse hele verden.»

Hva bør elever vite om Bahai samfunnet?
På dette spørsmålet understreker Holsen betydningen av at hvert individ må søke etter sannheten, men
også innenfor Bahai. – Søken etter sannhet står sterkt i bahai-troen. Vi pålegges å se bort fra all form for
overtro og nedarvede forestillinger, som vil gjøre oss blinde for at sannheten finnes i alle religioner.
Bahaiene bestreber seg for at kjærlighet og vennskap må øke. Denne kjærligheten er universell, den skiller
ikke mellom religioner, kulturer eller ideologier. Hun understreker at ingen skal føle seg presset til å tro
noe andre velger for dem, heller ikke foreldrene. – Det enkelte individ må selv søke etter sannheten og
det som er rett. Det er menneskets ansvar å få søke selv, uten press fra andre, sier Holsen.
I bahai-troen har vi to manifestasjoner, Bab og Baha’u’llah. Bab betyr port, og han var forløper for
Baha’u’llah, som døperen Johannes var det for Jesus. Bab forskyndte sin åpenbaring 23. mai, 1844.
Mange mennesker sluttet seg til Bab, og det ble iverksatt store forfølgelser fra myndighetens side. Svært
mange av Bábs tilhengere ble henrettet under disse forfølgelsene, og Báb selv ble henrettet i 1850.
Baha’u’llah ble en av lederne for den lille gruppen som var igjen. Han ble fengslet i Teheran, og siden
landsforvist til Bagdad, i Irak. Her bekjentgjorde han sin egen misjon den 21. april 1863, i Ridvanhagen.
Denne dagen regnes som bahai-troens stiftelsesdag. Han ble siden forvist først til Konstantinopel, så til
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Adrianopel og endte opp i fengselsbyen Akka. De siste årene av livet sitt bodde han i Bahji i et hus
utenfor Akka, hvor han døde i 1892. I løpet av livet åpenbarte Baha’u’llah mange bøker, tavler, brev og
bønner. Alle hans åpenbaringer er skrevet ned, og utgjør bahai-troens hellige skrifter, som er troens
grunnlag. Etter Baha’u’llahs bortgang var det hans eldste sønn,’ Abdu’l –Bahá, som ledet bahai-troen, og
fortolket skriftene. Deretter hans barnebarn, Shoghi Effendi. Etter Shogi Effendis død ble Universelt
Rettferdighetens Hus opprettet, som bahai-troens høyeste organ, forteller Holsen.
Holsen mener det er viktig å forstå 11 viktige prinsipper i bahai-troen:

1. Søken etter sannheten. Menneskehetens enhet:
2. Religion bør være årsak til kjærlighet og hengivenhet.
3. Overenstemmelse mellom religion og vitenskap.
4. Avskaffelse av fordommer.
5. Lik fordeling av eksistensmidlene.
6. Likhet for loven.
7. Universell fredag
8. Religionen skal ikke befatte seg med politiske spørsmål.
9. Likestilling mellom kjønnene.
10. Den hellige ånds kraft.

Digitale ressurser
Bergen Bahai
Bahai samfunnet i Norge
The Website of the Worldwide Bahai community
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Bergen Hindu Sabha

Hinduismen forteller at menneskets
FAKTA OM BERGEN
HINDU SABHA
Medlemmer: ca 800
personer
Lokalitet: Det tamilske
hindutempelet på Minde
Etablert: 1990

mål er å nå moksha, frigjøring, det å
unnslippe fra all gjenfødsel. For å nå
moksha må en oppnå god karma.
Grunntanken er at alle handlinger
(karma)

følges

av

et

resultat,

gjenfødsel er et resultat av handlinger
man har utført i tidligere liv.
Rama Sentoorvasan, Bergen Hindu Sabha

D

et tamilske hindutemplet i Bergen ligger i den gamle kinosalen i den tidligere Fanahallen på Minde.
Hindutemplet er viet til guden Ganesha. Hindutemplet har over 600 medlemmer fra Hordaland,

Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal og Oslo.
Historien bak etableringen av Bergen Hindu Sabha (BHS) strekker seg tilbake til innvandringen av
tamiler til Bergen på 80-tallet på grunn av borgerkrigen i Sri Lanka som brøt ut på i 1983. Allerede på
midten av 80-tallet begynte de å ha samlinger i private hjem. I 1990 ble Bergen Hindu Sabha registrert
som et eget trossamfunn i Brønnøysund register. Det ble importert statuer fra Sri Lanka og India i
daværende tempel som var i et leid lokale på Danmarksplass. Etter hvert fikk menigheten spart opp nok
midler og donasjoner fra enkelt medlemmer til å kunne kjøpe et eget lokale i den gamle Fanahallen på
Minde. Fanahallen ble ombygd til et flott tempel gjennom dugnadsarbeid fra medlemmene. I 2004 ble
templet innviet og 5 prester fra utlandet ble ansatt for å ivareta tempeltjenesten og seremoniene. Prestene
blir leid inn for to år om gangen. Tempelet ledes av et styre som er valgt av generalforsamlingen.
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– Templet re-innvies ifølge vår tradisjon hvert 12 år,
forteller Rama Sentoorvasan. - Nå er de 12 årene gått
og templet skal re-innvies på nytt i 2016. Da er det en
stor puja der Ganesha er selve hovedguden. Reinnvielsen blir nesten som en festival som varer i flere
dager og det er etablert en egen frivillig gruppe som
arbeider med dette sammen med styret, forteller
Sentoorvasan videre og legger til at pujaen er åpen for
alle, også for de som ikke er medlemmer i BHS. Hun
påpeker likevel at det er noen forventninger man har
til gjestene. – Den indre og ytre renhet er viktig for
både menn og kvinner. En må holde seg til vegetarmat
ved besøk til templet. Det er også viktig at en helst
ikke inntar hverken animalske eller fiskeretter under
festivalperioden, i det minste når en besøker templet.
Hun forklarer at dette henger sammen med at hinduismens vektlegging av ahimsa, som betyr at man ikke
skal ta livet av andre levende organismer.
Templet er viet til guden Ganesha, og hører til shivaisme-retningen. Menigheten begynte etter initiativ
fra hinduistiske tamiler fra Sri Lanka, men i dag har vi mange nye medlemmer fra Indi a og Nepal, som
også ber til Ganesha, forteller Sentoorvasan. Hun anslår mellom 50-100 ac medlemmene er svært aktive
og kommer ved de fleste samlingene.

Aktiviteter
Templet er åpent for besøkende alle dager i uken fra 19:00 til 21:00. De dominerende aktiv itetene ved
hindutemplet er puja og de religiøse høytidene. Det arrangeres kveldspoja mellom 19:00 – 20:00 alle
dagene i uken, i tillegg utføres det dagpojaer (12:00 – 13:00) på tirsdager og fredager.
En rekke høytider feires til ære for hinduismens guder gjennom året, Spesielt viktig er også fødselsdagene
til gudene. - Ganeshas fødselsdag feires av alle hinduer i hele verden. De feirer også de andre hinduistiske
gudenes fødselsdag. -Eksempelvis kommer Krishnas fødselsdag i september. Da minnes vi historien om
Krishnas fødsel og oppvekst, forteller Sentoorvasan.
I hindutemplet feires også årsdagen for templets innvielse. I mai/juni er det en tidagers festival for
Ganesha i templet. Dette kalles Thiruvilla og holdes i ti dager på det tidspunktet templet ble innviet.
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Hver måned er det også en egen dag for gudene. –
Parvati feires ved fullmånedag, mens Shiva ved et
bestemt stjernetegn, forteller Sentoorvasan og legger
til at de månedlige festivalene varierer noe i tidspunkt
i forhold til den norske kalenderen.
Sentoorvasan mener sammenkomstene i templet
både har en religiøs og sosial karakter. Hun syntes det
er spesielt viktig å videreføre tradisjonene videre til
barna som er den neste generasjon. – Vi vil at barna
skal lære om andre tradisjoner på skolen, men også
vår egen. På den måten kan de bedre velge selv når de
blir voksne, forklarer Sentoorvasan. – Det er her vi
lever og derfor er det viktig å lære om begge kulturer
og tradisjoner, mener Sentoorvasan.

Tanker om dialog i Bergen
Hindu Sabha har vært medlem av STL siden de ble etablert i 2012. – Det er viktig med forståelse om
mangfold. Det er også veldig kjekt å bli kjent med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn i
STL, sier Sentoorvasan entusiastisk. Hun mener uvitenhet kan skape frykt og at det derfor er viktig å
møtes. Hun forteller at hun hadde en liten frykt for islam før hun ble med i STL. – Fra media hører vi
mye om Sharia loven og brudd på menneskerettighetene. Men i møte med muslimer i Bergen kunne vi
stille spørsmål og få en forklaring, forteller Sentoorvasan og legger til hvor viktig slike møter og dirkete
samtaler er for å bryte ned fordommer. – Jeg kjente mye til kristendommen og Bibelen før jeg kom til
STL, men islam var mer nytt. Jeg kjente heller ikke til at det fantes så mange andre trossamfunn i Bergen.
Vi kjenner mest til de store verdensreligionene, men her møtes ulike tros- og livssynssamfunn, forteller
Sentoorvasan og legger til at samarbeidet i STL har vært veldig positivt., lærerikt og skapt nye vennskap.
Hun understreker at det er viktig at også vanlig mennesker i Bergen får kjennskap til dette mangfoldet.
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Hva bør elever vite om Bergen Hindu Sabha?
Sentoorvasan får et direkte spørsmål om det er noen fordommer hun mener elever ikke bør få med seg
når de lærer om hinduismen. - Ikke alt i skolebøkene er riktig. Kastesystemet har ingenting med religion å
gjøre for moderne hinduister. Dette er en del av en ordning eller levesett som har oppstått i det samfunn
hinduismen vokste frem i for flere tusen år siden i nåværende India, forklarer Sentoorvasan. Hun
understreker også at det er forbudt å praktisere kastesystemet i India. Sentoorvasan forstår likevel hvorfor
mange forbinder kastesystemet med hinduismen. - Det finnes eldre som vil holde på denne «ordningen»
som del av sin religiøse tradisjon/kultur, men blant moderne hinduer har mye av dette utdødd nå. Den
store majoritet ser kastesystemet som en uønsket ukultur, som skal skilles fra den religiøse tradisjonen vi
tilhører, understreker Sentoorvasan.
Sentoorvasan har også opplevd at mange syntes det er vanskelig å forstå de mange gudene som tilbes
innenfor hinduismen. - Vi knytter gudene sammen som en familie. I bunn og grunn forteller hinduismen
om den ene guden som har stått for skapelse, men religionen brer seg videre i ulike gudeskikkelser av den
ene guden som en større mangfoldig struktur. Hinduismen er opptatt av mangfoldet like mye som
monofoldet, og har mer likhet med gresk og norrøn mytologi, der gudene har far, mor og barn. De fleste
guder har hver sin kvinnelige guddom. Det kvinnelige og mannlige er to gjensidig avhengige dimensjoner.
Kvinner symboliserer gjerne studier, økonomi og styrke. Mens det mannlige prinsippet er det
kontemplative prinsippet. I gamle tider var det stadig en kamp mellom det onde det gode. Da skapte
gudene nye gudeskikkelser (avtar) for å ta opp kampen mot det onde, forteller Sentoorvasan. Mennesker søkte hjelp og gudene skapte nye guder (avtar) som kunne hjelpe dem, fortelles i vedaene
(urgamle hellige skrifter). Det er ingen konkurranse om hvilken gud som er best. I dette mangfoldet kan
man velge å be til ulike guder, forteller Sentoorvasan. Hun understreker at hinduismen er en fri religion
(en levevei), som aksepterer andre trossystem. - De ulike religionene har sine regler og det respekterer vi.
Det viktigste er troen og det aksepterer vi. Derfor er alle velkommen til et hinduistisk tempel , avslutter
Sentoorvasan.

Digitale ressurser
Bergen Hindu Sabha
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Bergen Moske

FAKTA OM BERGEN
MOSKE
Medlemmer: ca 20002500 personer
Lokalitet: Moske på
Jekteviken 27, Bergen
Etablert: 2001

Dere mennesker, Vi har skapt dere
som mann og kvinne og gjort dere til
folk og stammer, slik at dere må
kjenne hverandre.
Koranen 49, 13

B

ergen Moske li ligger på Jekteviken i Bergen. – Da jeg kom hit for 15 år siden fantes det et islamsk
kultursenter og en islamsk forening. Etter 11. september 2001 ble det mye diskusjon om islam og

muslimer i Europa. Derfor besluttet vi å slå oss sammen til en moske, forteller imam Ali Said i dette
intervjuet. Ali Said er en av tre imamer ved Bergen Moske. Imam Ali Said er opprinnelig fra Tunisia.
Imam Abdi-Latif Abillah Ahmed kommer fra Somalia, mens imam Abdullah Azi er fra Pakistan. Bergen
moske har et internasjonalt preg, med nærmere 2000-2500 medlemmer fra over 40 ulike nasjoner. Imam
Said forteller at lokale til Bergen Moske har en spesiell historie. – For to år siden traff jeg en eldre mann
som bodde i dette området for 30 år siden. Han fortalte at han hadde hatt en butikk her i Jektevik og
inviterte muslimer til bønn allerede den gang, forteller Said med et smil. – Profeten har sagt at når to
mennesker er samlet skal man be sammen, sier Said og legger til at bønn er helt sentralt innen islam.
Bergen Moske har opplevd en jevn økning av antall medlemmer siden de etablerte moskeen i 2001. – Vi
har også opplevd at mange muslimske flyktninger fra Syria har tatt kontakt med oss. Mange av dem er
allerede aktive i moskeen og deltar i våre arrangement sammen med hele familien, forteller Said. Imamen
mener det er overdrevet når mange tror mennesker som har flyktet fra krig opplever store depresjoner og
stress. – For mange er troen en styrke, som hjelper dem å akseptere det som er skjedd og være tålmodige,
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sier Said og legger til at det er en viktig forståelse innenfor islam at mennesker må godt sine skjebner og
hjelpe hverandre derfra.

Aktiviteter
Bergen Moske er åpen for en rekke aktiviteter blant sine medlemmer. – Moskeen er åpen for felles bønn
5 ganger om dagen og syv dager i uken, sier Said. Han forteller at moskeen blir låst opp allerede en og en
halv time før soloppgang for den første morgenbønnen, og er åpen frem til en og en halv time etter
solnedgang. Om sommeren er derfor moskeen åpen største delen av døgnet.
Fredagsbønnen er den aller viktigste samlingen i moskeen. – Fredagsbønnen er det nærmest en religiøs
plikt at vi muslimer deltar på, sier Said. I Bergen moske må det arrangeres fredagsbønn to ganger på
fredagen for å få plass til alle som kommer. – Det kommer fast mellom 500 og 600 mennesker, forteller
Said.
Lørdag og søndag er også viktige dager for aktiviteter ved Bergen moske. Da arrangeres det program
for barn, ungdom, kvinner og voksne. Lørdag holdes det egne grupper med medlemmer fra arabiske land
og Somalia, mens det på søndag holdes egne samlinger for muslimer med pakistansk opprinnelse.
Bakgrunnen for denne oppdelingen er hovedsakelig språk.
På lørdager og søndager kommer barn til undervisning om Koranen. – Her forbereder vi barna på å
lese Koranen og forstå betydningen av den og hadithene, sier Said og legger til at det også er åpent for
dem som vil lære å sitere Koranen utenat. I tillegg inviteres barna til samlinger mellom klokken 17 og 19
på mandager, tirsdager og onsdager. – Dette er et tilbud både for leksehjelp og undervisning om Koranen
og hadithene, forteller Said.
Lørdager og søndager møtes også kvinner til samtaler, men det er også egne fellesgrupper med voksne
deltakere.
Ungdommen har sin egen plan med ulike arrangementer og en månedlig temakveld. – Her bidrar
ungdommen selv med foredrag omkring ulike tema, sier Said. – Imamer er mer med som veiledere og
hjelper til hvis ungdommen har spørsmål, men stort sett er dette ungdommens eget arrangement og
ansvar, forteller Said. Ungdommene får også tilbud om å delta på hyttetur med andre muslimske
ungdommer fra Oslo.
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I tillegg har imamene en viktig sosial rolle ved Bergen Moske. – Vi er tilgjengelig for samtaler og
spørsmål etter hver bønnesamling, forteller Said. Han forteller videre at samtalene kan handler om alt fra
rent praktiske spørsmål til mer teologiske utfordringer.

Tanker om dialog i Bergen
Bergen Moske har vært medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen siden rådet ble
etablert i 2012. – Moskeen er åpen for alle typer besøk! Vi tar imot besøk fra skoler og høgskoler, av
elever og studenter og andre som er interesserte. Vi får bortimot 1-2 besøk hver uke, forteller Said og
understreker at dette er en viktig rolle for moskeen.
I tillegg har Bergen Moske nylig begynt å arrangere en åpen dag i Moskeen for alle interesserte i
lokalsamfunnet. Bakgrunnen for dette arrangementet er å bidra til gjensidig forståelse. – Vi ønsker at
dette skal bli et årlig arrangement med åpen dag i Moskeen, forteller Said. Under den åpne dagen lørdag
5. mars 2016 fikk interesserte bergensere en omvisning i moskeen. Det var tilrettelagt med syv poster.
Gjestene fikk informasjon om rituell vasking (wudu) før bønn og om hvordan bønnene blir utført 5
ganger om dagen. Det var også satt opp et bord der de tre imamene presenterte seg selv og var åpen for
spørsmål fra publikum. På den fjerde posten fikk jenter og kvinner anledning til å prøve en hijab. En
femte post ga gjestene mulighet til å spørre om kvinner i islam. Ved den sjette posten kunne man sette
seg ved et bord og lytte til resitasjon fra Koranen. Der lå også Koranen med kommentarer på norsk. På
den siste posten ble gjestene invitert til et koldtbord av internasjonale retter og desserter. På denne måten
ønsker Bergen Moske å vise åpenhet og vilje til dialog for alle som er interessert.
Said mener også dialog er en helt sentral del av islam. – Det står flere steder i Koranen at vi skal være
åpne for dialog og skape forståelse, sier Said og leser fra Koranen kapittel 49, vers 13: «Dere mennesker,
Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne
hverandre». – Dette er noe vi er skapt for, sier Said overtalende. Han viser til hvordan Koranen er en
tekst som utfordrer mennesket til å tenke og reflektere selv. – Dialogen må basere seg på disse
prinsippene. En muslim må ha en dialog med seg selv i møte med sin tro og sine hellige tekster. På
samme måte må han gi andre sjansen til å ha andre spørsmål og refleksjoner. Dette må vi akseptere, sier
Said.
Han trekker også frem andre vers fra Koranene som viser en anerkjennelse av jødedommen og
kristendommen. Han leser fra Koranen 29, 46: «Diskuter ikke med skriftfolket annet enn på beste måte».
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– «På beste måte» betyr at vi skal gå i dialog og forstå, sier Said. Han mener det er svært uheldig når noen
trekker ut deler av vers i Koranene for å kritisere, men understreker at Koranen må leses utfra sin helhet.

Hva bør elevene vite om Bergen Moske?
Said understreker at elever ikke må lære om islam gjennom media, men sette seg inn i hva islam står for. –
Vi vil heller at elevene hører fra oss, ikke om oss gjennom media, sier Said. Han trekker frem tre sentrale
perspektiv for å forstå islam. Det første er å forstå Allah, det andre å forstå hvem Muhammed var og det
tredje å forstå Koranen. - Det er dette troen hviler på, sier Said. Han trekker også frem tre grunnleggende
dimensjoner ved å være en muslim. – Disse tre er for det første å følge de fem søylene. Det andre er å
forstå trosinnholdet og troen på Gud, englene, profetene og dommedag. Det tredje er følelsen av at det
finnes en Gud. For troende muslimer er Allah en som kjenner deg og bryr seg om hva du gjør, forklarer
Said. Han mener åpningsbønnen i Koranen gir en nøkkel til å forstå hva Koranen handler om. – Hvert
ord i Koranen har en spesiell betydning på arabisk. Åpningsbønnen i Koranen gir selv grunnlaget for
troen, resten er detaljer, avslutter Said.

Digitale ressurser
Bergen Moske facebook
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Bergen Muslimske
forening

FAKTA OM BERGEN
MUSLIMSKE FORENING
Medlemmer: ca 400 personer
Lokalitet: Moske i Nesttun
(gamle Hop Bedehus)
Etablert: 2007

Den som dreper et menneske … skal
anses som hadde han drept hele
menneskeheten. Den som redder et
menneske, skal anses som hadde han
reddet hele menneskeheten.
Koranen 5, 36

B

ergen muslimske forening ble etablert i 2007 og er dominert av tyrkere, men har også tyrkiskspråklige bulgarere og turkmenere i menigheten, i tillegg til kurdere, burmesere og uigurer.

Medlemslisten nærmer seg 400 navn. Den muslimske foreningen har sitt hovedsete i Sverige og utgjør en
del av flere tyrkiske sunni muslimske samfunn i Sverige, Finland og Norge. Det er Diyanets kontor i
Stockholm som organiserer alt og sender ut den samme talen til fredagsbønnen til alle imamene i de
nordiske landene. De har 9 menigheter i ulike byer i Norge. Siden 2013 har de ansatt imamer som er
utdannet i Tyrkia. Da dette intervjuet ble tatt med Imamen og styreleder Adem Guven i desember 2015
hadde Bergen muslimske forening moske på Kokstad, men var allerede klar til å flytte inn i nye lokaler på
Nesttun i 2016. – Vi har kjøpt nye lokale på Nesttun i det tidligere Hop Bedehus og vil utvide praksisen
der i samarbeid med det bosniske muslimske samfunn, forteller Guven.
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Aktiviteter
Bergen muslimske forening har egne aktiviteter for barn, voksne og familier. – Vi tilbyr leksehjelp og
har Koranskole hver lørdag og søndag, forteller Guven. Han understreker at det er viktig for dem at
barna både forstår Koranen, historien og forstår seg selv i forhold til det norske samfunn. Det er ca. 30
barn som deltar på disse aktivitetene.
Hver fredag kalles det inn til fredagsbønn. – Fredagskveldene møtes vi også til sosialt samvær med god
mat, og har samtaler om historier fra Koranen og Hadithene, forteller Guven videre.
En gang i uken forsøker de å arrangere ulike aktiviteter for familier. – Om sommeren er det gjerne
grilling, eller vi møtes til bordtennisturne, sier Guven. I tillegg har Bergen muslimske forening på linje
med andre tros- og livssynssamfunn egen vielse og begravelse.
Guven forteller at de planlegger å utvide sine aktiviteter når de er ferdig med oppussingen av det nye
lokalet på Nesttun. – Oppussingen skjer hovedsakelig gjennom frivillig arbeid av våre medlemmer og vi
pusser også opp en egen leilighet i bygningen der imamen skal bo, sier Guven. De holder også på å gjøre
klar et eget fritidsrom for barn og unge. – Her vil vi ha PC-rom med Playstation, lekerom og ungdomsrom, forteller Guven engasjert. Det skal også være en stor sal der med egne bønnerom. Intensjonene er
at Moskeen både skal være for religiøse og sosiale sammenkomster.

Tanker om dialog i Bergen
Bergen muslimske forening har vært medlem av Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn (STL) i
Bergen siden det ble etablert i 2012. – Det er viktig å lære og kjenne andre mennesker. Vi trenger å gå i
dialog med hverandre for ikke å utvikle fordommer, sier Guven alvorlig. Guven mener STL er et viktig
forum der man kan spørre direkte om det er noe man lurer på. Han påpeker at dette har blitt spesielt
viktig for muslimer på bakgrunn av mange negative media oppslag de siste årene. Guven tror de åpne
dialogkveldene STL holder, der alle innbyggere i Bergen er velkommen, er et vikti g forum der religiøse
ledere kan formidle sine meninger om ulike tema i samfunnet.
Imamen forteller hvordan muslimer fra Tyrkia har god tradisjon med dialog med ulike kristne
trossamfunn i Tyrkia. – I Istanbul har vi lenge hatt en god dialog med prester og de kjenner godt til islam
på samme måte som vi kjenner deres tro, forteller imamen. Imamen håper det kan utvikle seg en like god
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dialog i Norge. – Problemet i Norge er at mange bare leser om islam gjennom media oppslag, sier
imamen. Han syntes det er trist at media fremstiller mennesker med ekstreme holdninger som ofte er
kombinert med psykiske lidelser, som muslimer. – Dette er syke og voldelige mennesker, som ikke
representerer en anerkjent versjon av islam, påpeker imamen.
Imamen forteller videre hvordan man gjennom dialog kan tydeliggjøre hva de enkelte trossamfunn
faktisk mener. Han referer til mistolkninger av enkelte vers i Koranen blant ikke -troende muslimer.
Imamen viser til sure 9 som handler om en avtale profeten hadde gjort med ikke-troende i Medina. De
ikke-troende brøt denne avtalen og gikk til krig mot Muhammed og hans tilhengere. – I den sammenheng
får muslimene rett til å drepe for å forsvare seg, forklarer imamen. Han påpeker hvordan ingen muslimer
har rett til å drepe mennesker på grunn av annen tro eller ståsted, men kun i forsvar. Imamen viser også
til vers i Koranen der det står at den som redder ett enkelt menneske har reddet hele verden, mens den
som dreper et menneske er å sammenligne med en som har drept hele verden (sure 5, vers 32). – De som
driver med terrorisme følger ikke Koranen eller de grunnleggende prinsippene som islam hviler på,
understreker imamen og legger til at ingen muslimer har rett til å dømme andre mennesker, for det er det
bare Gud som kan.
Guven trekker frem en reise medlemmene av STL i Bergen gjorde i 2014 til Bosnia. – I Bosnia har de
utviklet en god dialog de siste tiårene. Her kan vi høre bønnerop fra moskeen, se synagoge r og kirker i
samme område. Disse har lært seg å leve fredelig sammen i sitt samfunn, forteller Guven. Han håper det
kommer en dag der muslimer kan kalle inn til bønn også i Bergen. – Vi trenger å bli flinkere til å snakke
med naboen og akseptere forskjeller, sier Guven.

Hva bør elevene vite om Bergen muslimske forening?
Imamen understreker at det viktigste elever kan gjøre for å forstå islam er å ta utgangspunkt i anerkjente
kilder. – Elever må ikke forsøke å studere islam gjennom media eller tilfeldige nettsider, påpeker imamen.
Han viser til at de muslimske trossamfunnene har god og informative kilder om islam, som gir uttrykk for
den tradisjon og de prinsipper islam hviler på. – Verden er blitt en liten landsby der vi lett for kontakt
med hverandre uansett hvor vi bor. Derfor er det spesielt viktig å være kritisk til hvilke kilder vi bruker,
sier imamen.
Han mener også det er viktig at elever lærer seg å skille mellom det som er den formelle og anerkjente
forståelsen av islam og de tilfeldige setningene som blir trykt i media oppslag om terror og konflikter.
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Han viser til at islamske lærde har en lang teologisk utdannelse bak seg og bygger sine tolkninger på en
helhetlig forståelse av Koranen, hadithene og tradisjonen. Han viser til hvordan Koranen har blitt bevart i
1400 år, og hvordan det har utviklet seg grundige studier av dens innhold, bakgrunnshistorie og
tolkningstradisjon. – Koranen kom da profeten levde, men fortolkningene har endret seg gjennom
historien, forteller imamen og legger til at selv om tolkningene endrer seg gjør de det innenfor en
helhetlig forståelse av Koranens innhold og hadithene. – Vi kan ikke bare snakke rett fra hodet og våre
egne tanker, men utfra grundig forståelse, påpeker imamen og legger til at dette ofte er et problem når
media dekker saker der islam blir nevnt.
Kvinnene i Bergen muslimske samfunn bruker hijab. Imamen mener det er viktig at andre forstår at dette
ikke er for å nedverdige kvinner, men heller viser hvilken stor verdi kvinner har innenfor islam.
– Kvinner dekker seg til fordi det gir dem respekt og viser at hun kun tilhører sin ektemann, forteller
imamen. Han har forståelse for at mange i vestlige samfunn ikke er enig i dette synet på kvinner. – Vi
mener vestlige kvinner blir utnyttet av den kosmetiske verden og at utseende blir fremhevet til fordel for
hennes indre egenskaper, sier imamen. Samtidig understreker han at muslimske barn ikke blir oppdratt til
å fordømme kvinner som ikke er tildekket. – I Tyrkia er det mange kvinner som ikke tildekker seg og vi
skal respektere dem og skal ikke være nedlatende, påpeker imamen. Han understreker også at det er
kvinnen som selv skal velge om hun vil bære hijab eller ikke. Imamen forklarer at det er viktig å bemerke
seg at mannen også har et ansvar i forhold til kvinner innen islam. – Mannen skal heller ikke se på andre
kvinner, avslutter han.

Digitale ressurser
Bergen muslimske samfunn
Diyanet.se
Diyanet.gov.tr
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Bergen Singh Sabha
Gurdwara

FAKTA OM BERGEN
SINGH SABHA
GURDWARA
Medlemmer: ca 250
personer
Lokalitet: Leier lokale i
Åsane Idrettslag
Klubbhuset, i Ulset
Etablert: 2008

Det viktigste i sikhismen er den
interne religiøse tilstanden til den
enkelte. Sikhismen er en
monoteistisk religion som
understreker
viktigheten av å gjøre gode
handlinger snarere enn bare å utføre
ritualer.
Bergen Singh Sabha Grudwara

B

ergen Singh Sabha Gurdwara (BSSG) ble stiftet den 21. juni 2008, og har siden den gang vært
ansvarlig for flere Sikh samlinger i Bergen, forteller lederen ved stiftelsen Bharj Gurcharan
Singh. - BSSG er fungerer som en samlingsplass hvor sikher og mennesker som ønsker å lære
om sikhhismen i Bergen kan møtes for å be og høre på tekster- og sanger fra Sri Guru Granth

Sahib Ji. BSSG ønsker å informere om Sikhismen og dens verdier. Foreningens formål er å ivareta og
fremme sikhenes religiøse interesser og behov innenfor sikhenes prinsipper i teori og praksis og å samle
sikhene bosatt på Vestlandet, forteller Singh. Bergen Singh Sabha Gurdwara har nærmere 250
medlemmer i Bergen. Arrangementene finner sted i lokalene til Åsane Idrettslag sitt Klubbhus på Ulset
utenfor Bergen.
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Aktiviteter
Seks ganger i året arrangerer Bergen Singh Sabha Gurdwara det de kaller «path». - Path er en type
forsamling hvor medlemmene hører og leser hellige tekster, etterfulgt av langar og te. Langar er sikhenes
gratis kjøkken som består av en rekke vegetarretter. De arrangerer også «Ungdommens dag» der de blant
annet kan stille spørsmål og få svar, og bli-bedre-kjent-med-Sikhismne aktiviteter. - Nytt er at vi nå også
planlegger Turbandagen i Bergen. Arrangementene er i samsvar med Sikhismen og dens premisser åpne
for alle - uavhengig av kjønn, religion, farge, alder, status og lignende, sier Singh.

Tanker om dialog og toleranse i Bergen
-Vi syntes at arbeidet til STL for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og
livssynssamfunn er kjempeviktig. Forståelse og respekt er grunnleggende for å leve i et fredfullt miljø,
forklarer Singh.

Hva bør elevene vite om Bergen Singh Sabha Gurdwara?
Singh trekker frem at sikhismen er en av de yngste verdens-religioner, og er en voksende religion. Viktige
deler ved vår religion er likeverd, og det var et av prinsippene som gjorde at Sikhismen ble etablert.
Kvinners rolle i sikhismen er oppgitt i Sikhene sine hellige skrifter, der kommer det frem at kvinner er
likeverdige med menn. Det er også derfor alle Sikh-navn kan brukes på både menn og damer (det er med
andre ord ikkje «guttenavn» og «jentenavn»). Sikh-kvinner kan utføre alle de same ritualene som menn
kan i Sikhismen, og kan også bruke turban på lik linje med mennene, forteller Singh.
Det viktigste i sikhismen er den interne religiøse tilstanden til den enkelte. Sikhismen er en monoteistisk
religion som understreker viktigheten av å gjøre gode handlinger snarere enn bare å utføre ritualer. Singh
trekker frem følgende saker som spesielt viktig for Sikher:
 Holde Gud i hjerte og sinn til alle tider
 Leve ærlig og arbeide hardt
 Behandle alle likt
 Være sjenerøse til de mindre heldige
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 Tjene andre
Et annet viktig konsept i Sikhismen er Dasvand. Dasvand betyr «en tiendedel " og refererer loven om
donerer ti prosent av både sin økonomi og også tid til Seva. Seva betyr å hjelpe noen / gjøre noe godt.
Den utføres uten noen forventning om å få noe tilbake, avslutter Singh.

Digitale ressurser
Bergen Singh Sabha Gurdwara
Den norske turbandagen
Sikher i Noreg
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Bosnisk-muslimsk
samfunn

FAKTA OM BOSNISKMUSLIMSK SAMFUNN
Medlemmer: ca 450 personer
Lokalitet: Moske i Nesttun
(gamle Hop Bedehus)
Etablert: 1999

Måtte dere bli et folk som kaller til
det gode, som forordner det som rett
er, og forbyr det urette. Disse vil det
gå godt.
Koranen, 3:104

D

et bosnisk-muslimske samfunn i Bergen ble opprettet i 1999. Samfunnet ble opprinnelig etablert
først i Oslo av imam Zekerijah Jasarevic i 1994. I 1999 fikk samfunnet en ny hoved imam

Senaid Kobilica og under hans ledelse ble det opprettet nye menigheter i Drammen, Sarpsborg,
Trondheim og Bergen. I dag eksiterer det hele 15 menigheter i Norge, med 6 ansatte imamer som dekker
2-3 menigheter hver. I Norge er det ca 9500 medlemmer av det bosnisk-muslimske samfunn, der ca 450
av dem er bosatt i Bergen. I et intervju med imam Ibrahim Sabic forteller han om hvordan han er imam
for ca. 1500 bosniske muslimer fra hele Vestlandet fra Førde og Florø i nord gjennom Bergen,
Haugesund, Stavanger til Ålgård i sør. – Jeg reiser veldig mye, nesten hver uke er jeg på besøk til en av
våre menigheter, forteller Sabic og legger til at selv om det er slitsomt er han veldig glad for det arbeidet
han står i.
De fleste bosniske muslimer kom til Norge som flyktninger på 1990-tallet under Bosnia-Herzegovina
krigen i 1992-1995. De fleste bosniske muslimer som kom hadde høyere utdannelse og er godt integrert i
det norske samfunn, forteller Sabic. Imam Sabic forteller videre hvordan det føltes naturlig for dem å
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etablere et eget trossamfunn, selv om de har mye til felles med andre sunni muslimer med annen etnisk
og kulturell bakgrunn. – Vi representerer europeiske muslimer som har en historie i Europa på over 500
år. Den måten vi ser på religion handler også om tradisjon og kultur, forklarer Sabic.

Aktiviteter
Det finnes en rekke ulike aktiviteter ved det Bosnisk-muslimske fellesskap i Bergen, men imam Sabic
forteller om de ni mest sentrale aktivitetene i menigheten.
1. Religiøse aktiviteter: De daglige bønnene med spesiell vekt på fredagsbønnen. I tillegg feires de
religiøse høytidene (eid), begravelser holdes og religiøs vigsel. Spesielle program følges i Ramadan
med felles middager etter solnedgang (iftar).
2. Aktiviteter for barn. Det er to barnegrupper. Den ene er for dem mellom 3 og 7 år, den andre for
barn mellom 7 og 13 år. I Bergen samles jevnlig rundt 35 barn til disse aktivitetene, mens hele
Vestlandet samler over 100 barn. Barna får
undervisning om tradisjon, kultur, språk og
religion og de har mye lek og fysiske
aktiviteter. – Vi har ikke rene Koranskoler,
fordi vi mener barna først må få en
grunnleggende forståelse for kultur og
religion. Når denne forståelsen er oppnådd,
kan de begynne å lese i Koranen, forteller
Sabic.

3. Aktiviteter for ungdom mellom 14 og 20 år. Ungdommene lærer om sin religion, tradisjon og
kultur i tillegg til ulike sportslige aktiviteter og ekskursjoner. De har også reist til Bosnia, Tyrkia og
Spania sammen. – De får også undervisning om andre religioner, forteller Sabic. Han trekker spesielt
frem hvordan unge bosniske muslimer i Sarpsborg har startet en dialoggruppe sammen med unge
kristne der de lærer om hverandres tro og utvikler vennskap.
4. Aktiviteter for pensjonister. En viktig del av imamens arbeid er å besøke de eldre, spesielt de som
er syke eller ikke har barn selv. – Pensjonistene møtes jevnlig og tar ofte selv initiativ til tema de vil ta
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opp under samlingene, forteller Sabic. Samlingene er også en form for sosialt samvær med
fellesmåltider.

5. Aktiviteter for familier. Disse sammenkomstene er sosialt samvær mellom familier med felles
måltider, aktiviteter og leker.
6. Aktiviteter for kvinner. – Kvinner har en sentral og respektfull rolle innenfor islam og behandles
ofte nærmest som dronninger, forteller Sabic med et smil. Kvinnegruppen har mange ulike aktiviteter,
samlinger og ekskursjoner. Sabic trekker spesielt frem den gode dialogen som har utviklet seg mellom
kristne og bosniske muslimske kvinner i Sarpsborg der de inviterer hverandre til sine
høytidsmarkeringer og lager forskjellige matretter sammen.

7. Humanitært arbeid. – Denne aktiviteten oppstår ved behov og handler om innsamling av penger til
flyktninger og folk i nød når katastrofer skjer, forteller Sabic.
8. Dialogarbeid. – Dialogarbeid har en sentral plass for bosniske muslimer, forteller Sabic. Hoved
imamen i Oslo har lenge vært aktiv for denne åpenheten og nylig besøkte Stormufti (Grand Mufti) i
Bosnia og Herzegovina Norge og møtte på Vidar Helgesen på statsministerens kontor for å takke
Norge og det norske folk for hjelpen i løpet av og etter krigen. Grand mufti fikk også hilse på Helga
Haugland Byfuglien. – Det er helt sentralt i vårt arbeid å gi kunnskap til andre om islam, engasjere
oss i dialog og være med i Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn, påpeker Sabic.

9. Islam og integrering i det norske samfunn. – Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å respektere
det norske samfunnet og delta i de demokratiske kanalene, forteller Sabic.
Sabic forteller at aktivitetene både er viktig for sosial tilhørighet og for å skape forståel se om islamsk tro
og praksis.

Tanker om dialog og toleranse i Bergen
Imam Sabic forteller at dialog spiller en sentral rolle innenfor islam. – Dette bekreftes i Koranen mange
steder når Gud beordrer oss å ha en god dialog mellom kristne og muslimer, forteller Sabic. Han mener
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en ærlig og åpen dialog er nøkkelen for å skape et godt fellesskap i samfunnet. – Dialog betyr å snakke
med andre og å fremheve de verdiene vi har felles. Felles verdier er sentrale fordi de danner et godt
grunnlag for hvordan vi skal leve sammen, påpeker Sabic. Han ser mange fellestrekk mellom kristne og
muslimer og viser til felles sentrale personer i de ulike hellige tekstene innenfor islam og kristendommen.
– Religionene er mye de samme, bare at vi bruker ulike navn og betegnelser, sier Sabic. Han understreker
at det er viktig å skille mellom hva som er religion og hva som egentlig er et ønske om å skape konflikt.
Det bosnisk- muslimske fellesskap har vært med i Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn i Bergen
siden de ble etablert. – En av grunnlegerende av samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen er
den bosniske muslimen Mirza Muhsinovic, forteller Sabic.

Hva bør elever vite om Det bosnisk-muslimske fellesskap?
Imam Sabic mener det er viktig at elever lærer
seg å skille mellom islam og muslimer. – For å
forstå islam må man tolke islam, ikke muslimer.
Islam er perfekt, men ikke alle som kaller seg
muslimer følger den, forklarer Sabic. Han kan
fortelle at det har vært tungt når islam blir
fremstilt som årsak til konflikter og
terrorvirksomheten som har preget nyhetsbildet
over lang tid. – For å få et riktig bilde av et
menneske må man kjenne den personen, dette
gjelder også for islam som religion, forklarer
Sabic. Han påpeker også at media har en stor
makt og spiller en viktig rolle i denne
sammenheng. – Det er viktig at unge er kritisk
til medias fremstilling og ikke minst det de
finner på internett, sier Sabic. Han stiller seg undrende til hvilken type religion de har som utførte
terrorhandlingene i Paris og sendte trusler til både Norge og Danmark etter karikaturstriden. – Bak disse
tingene ligger mistenkelige grupper og politiske system som ikke kan forbindes med religion, understreker
Sabic. Han fremhever at vi må stå sammen om våre felles verdier i disse tider og spesielt i lys av mediabildet. – Våre felles verdier motiverer oss til å bevare menneskerettighetene, som er ukrenkelige og som
støttes av våre hellige bøker og de er: rett til et liv, rett til religion, rett til eiendom, rett til ære og
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verdighet. Dette er noe vi må kjempe for at hver av oss skal ha uansett religion og nasjon. Dette er jihad
– kampen om virkelige verdier, avslutter Sabic.

Digitale ressurser
Det islamske felleskapet Bosnia og Herzegovina
Facebook-side for Det islamske felleskapet Bosnia og Herzegovina

Samarbeidsprosjekt mellom Kirkelig dialogsenter Bergen og Samarbeidsråd for tros - og
livssynssamfunn i Bergen.
Side 29

Den norske kirke

FAKTA OM DEN
NORSKE KIRKE
Medlemmer: ca. 80% av
befolkningen i Bjørgvin
bispedømme
Lokalitet: 33 kirker i
Bergen
Etablert: statskirke frem
til 2012, i dag folkekirke

Den norske kirke er en folkekirke.
Kirken er en familie av tvilere og
troende. Jesus sier at om du har tro
som et sennepsfrø, kan du flytte fjell.
Det er en viktig utfordring som prest
å bekrefte at den troen du har er nok.
Utdrag fra intervju med prest Hildegunn Isaksen

D

en norske kirke i Bergen har 33 kirker som er samlet under Bergen kirkelig fellesråd. Den eldste
kirken er Mariakirken som ble bygget mellom 1130-1170, mens den yngste kirken er Ytrebygda

kirke som åpnet dørene i 2011. Dette tidsspennet illustrerer en viktig side ved Den norske kirke. Den er
en del av den norske kulturarven og en levende og aktiv kirke. Denne dobbeltheten ved Den norske kirke
er også tydelig gjennom bruken av to gamle kirker de siste årene for to ulike målgrupper. Nykirken er
både en menighet for mennesker fra Nordnes og Barnas Katedral. Barnas katedral er en kultur kirke for
barn som startet opp i 1993. I dag er kirken fylt av en helt spesiell kirkekunst laget av skoleeleve r fra
Bergen og under gudstjenestene er preken og liturgien barnevennlig og enkel. Sangene hentes fra Barnas
salmebok. En annen kirke som har fått en ny funksjon er St Jakob kirken. I 2014 ble den omgjort til en
ungdomskirke med en moderne tilnærming tilpasset unge mennesker. På denne måten lever de gamle
kirkene et nytt og aktivt liv, kulturarven og den levende tro knyttes sammen på en spesiell måte i Den
norske kirke.
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I 2013 var det registrert 3 843 721 medlemmer av Den norske kirke, som vil si 75,2 % av den norske
befolkningen. I 2014 var nærmere 80% av befolkningen i Bjørgvin bispedømme medlemmer av Den
norske kirke. Den norske kirke er derfor en majoritet i forhold til andre tros- og livssynsamfunn. Den
norske kirke er delt inn i 11 bispedømme. Bergen er en del av Bjørgvin bispedømme som dekker
Hordaland og Sogn og Fjordane. Den norske kirke er Luthersk og var en del av statskirken frem til 2012.
I dag er den en selvstendig kirke, men fremdeles omtales den i grunnloven der den ka lles Norges
folkekirke.

Aktiviteter
De enkelte menighetene har som regel egne kor, søndagsskoler og speiderlag. I tillegg finnes det varierte
tilbud og samlinger for de ulike aldersgruppene tilknyttet de enkelte menighetene.
I byen Bergen møter du kirken i ulike sammenhenger. Sentrale aktører er Kirkens bymisjon, Kirkelig
dialogsenter og kirkens deltakelse i Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn. Kirken er også aktiv i
frivillighetsarbeid og de fleste menigheter har sin egen frivillighetskoordinator. Den norske kirke ønsker å
være en aktiv samfunnsaktør og tilbyr sin tjeneste innenfor en rekke ulike samfunnsoppgaver, spesielt
gjennom sitt diakonale arbeid og sin kriseberedskap. Det mest sentrale arrangementet i Den norske kirke
er likevel gudstjenestene hver søndag. Det er også egne gudstjenester tilknyttet kirkeårets høytider.

Tanker om dialog og toleranse i Bergen
Under et intervju med hovedprest i
Mariakirken, Hildegunn Isaksen, forteller
hun om kirkens forhold til dialog og
toleranse. – Dialog og åpenhet er en naturlig
del av kirkens oppdrag. Kirkens viktigste
oppgave er å forholde seg til det samfunnet
vi lever i til enhver tid og Bergen er en
flerkulturell by med et stort livsynsmangfold,
forteller Isaksen. – Kirken tror at alle
mennesker er skapt i Guds bilde. Hvert
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enkelt menneske har verdighet uansett hva de tror på. Vi er Jesu disipler og etterfølgere og Jesus strakk
seg hele tiden ut mot ytterkantene. I et slikt perspektiv er dialog og toleranse en helt naturlig del av
kirkens oppdrag, sier Isaksen.
Isaksen var initiativtaker både til opprettelsen av Kirkelig dialogsenter Bergen og Samarbeidsrådet for
tros- og livssynssamfunn i Bergen. Dette arbeidet ble støttet av Bjørgvin bispedømme . – Isaksen mener
kirkens oppdrag er både å samhandle respektfullt med de som ikke tilhører kirken, og å legge til rette for
en god intern dialog med mangfoldet blant kirkens medlemmer. -Den norske kirke er en folkekirke.
Kirken er en familie av tvilere og troende. Jesus sier at om du har tro som et sennepsfrø, kan du flytte
fjell. Det er en viktig utfordring som prest å bekrefte at den troen du har er nok, sier Isaksen. Hun mener
mangfoldet av tvil og tro blant medlemmene i Den norske kirke er med på å skape en konstruktiv
dynamikk der vi utvikler oss og lærer av hverandre. – Den fulle sannhet er det kun Gud som kjenner. Av
den grunn mener hun det er naturlig for kirken å være i dialog med andre tros- og livssynssamfunn i
Bergen.

Hva bør elever vite om Den norske kirke?
Isaksen tror det er viktig at elever er oppmerksomme på at det ofte er ytterpunktene som får
oppmerksomhet i media. – Den store kjernen av kristne er rause, åpne og inkluderende, og tror på Jesu
budskap om nestekjærlighet, forteller Isaksen. I møte med mennesker har hun opplevde at noen mener
kristne er fordømmende ovenfor andre. – Den kristne grunnholdningen er sjelden fordømmende.
Dommen overlater vi til Gud, det er ikke kirkens oppgave å dømme, understreker Isaksen.
Isaksen opplever at det å være kristen motiverer til å bli bedre mennesker og at denne motivasjonen har
fått mange kristne til å bli mer miljøbevisste, mer engasjert for flyktningenes situasjon og mer opptatt av å
hjelpe fattige og trengende. Isaksen forteller at over 3000 vers i Bibelen handler om fattigdom og
rettferdighet. – Det utfordrer oss til å tenke etter. Vi tror alle kan gjøre noe, men ingen kan gjøre alt. Men
det er en rettferdig verden som er kristendommens mål. Barn og unge bør vite at det å være kristen
innebærer å ha en å tro på Jesu ord om nestekjærlighet og likeverd, påpeker Isaksen.
I sitt arbeid som prest møter hun mange ulike mennesker i forbindelse med dåp, konfirmasjon, viel ser,
begravelser og gudstjenester. – Disse tilbudene er gratis for alle som er medlemmer, forteller Isaksen. I
tillegg forteller hun at prester og diakoner er åpen for samtaler med mennesker som har det vanskelig. –
Prestene har 100% taushetsplikt. Vi tror alle mennesker uansett legning, hudfarge, funksjonshemming
eller tro har samme verdighet og er like elsket av Gud. Vi tror at alt liv er hellig og ukrenkelig Vi skiller
ikke mellom fattig og rik, avslutter Isaksen.
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Digitale ressurser
Bergen kirkelig fellesråd
Bjørgvin bispedømme
Den norske kirke
Mellomkirkelig råd
The Lutheran World Federation
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Holistisk samfunn

FAKTA OM HOLISTISK
SAMFUNN I BERGEN
Medlemmer: ca 100 personer
Lokalitet: møtes privat
Etablert: 2003

Holisme er en helhetlig tankegang
og et helhetlig livssyn, som bygger på
forståelsen av at alt henger sammen
og at vi alle har et felles individuelt
og kollektivt ansvar for helheten.
Holistisk Forbund

H

olistisk forbund ble stiftet i Norge i 2002 og fikk allerede i 2003 sitt eget samfunn i Bergen.
Kirkelig dialogsenter møtte kontaktpersonen for Holistisk forbund i Bergen, Jan Olav Mjøs. -

Tidlig på 80-tallet var det mange som hadde ulike erfaringer med åndelighet. Dette førte til at de
opprettet alternativ messen i 1991, der ulike innfallsvinkler mot det åndelige blir tatt fra healere,
astrologer og andre typer terapiformer. Det var under en av alternativmessene at Holistisk forbund ble
etablert i 2002 under en stor spirituell seanse, forteller Mjøs. I dag er har Holistisk Forbund ca. 1200
medlemmer på nasjonal basis. I Bergen er medlemstallet i overkant av 100 medlemmer, forteller Mjøs.
Forbundet har ingen egne lokaler i Bergen, men møtes privat. – Det viktigste i våre møter er
anerkjennelse og respekt for hverandres ulikheter, sier Mjøs.
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Aktiviteter
Aktivitetene ved Holistisk forbund i Bergen knytter
seg hovedsakelig til private sammenkomster etter
individuelt initiativ. - Det er ikke et aktivt lokallag i
Bergen, men vi møtes gjerne til en samtale. Vi har ikke
et lokale på nåværende tidspunkt. Derfor møtes vi på
kafe eller privat, forteller Mjøs. Han forteller videre at
den største aktiviteten er når ulike institusjoner tar
kontakt. - Sykehus tar gjerne kontakt for
sjelesorgssamtaler med pasienter som ønsker det, eller
hvis noen opplever en livskrise. Dette gjelder personer
som heller vil snakke med noen fra holistisk forbund,
enn med en vanlig sykehusprest, forteller Mjøs. Han
setter stor pris på at sykehuset tar kontakt i sånne
tilfeller. Holistisk forbund i Bergen har mye kontakt
med sine søster-forbund i Oslo og Stavanger der det
er flere faste aktiviteter. – I Oslo og Stavanger
arrangeres det undervisning av konfirmanter. De har 10 samlinger der de tar opp ulike te ma som – moral,
etikk, åndelige perspektiv, sex og samliv, selvmord og livskriser, rus, astrologi og lignende, forteller Mjøs.
Konfirmasjonen innenfor Holistisk forbund avsluttes gjerne med en helg der man har lørdag og søndag
ute i naturen. – Her får de anledning til å gå turer, sove under åpen himmel og tenker over meningen med
livet, forteller Mjøs. Under denne helgesamlingen lager ungdommen mat sammen og får mulighet til å
reflektere over livet utenfor det ellers så hektiske by livet, forteller Mjøs. Ha n opplever at det å sitte alene
ute i naturen gir en ny og annen opplevelse av seg selv. – Under konfirmanthelgen er det gjerne tre til fire
voksne til stedet. De fleste unge får penger i gaver av familie og venner, sier Mjøs.
Mjøs mener likevel det er den årlige alternativmessen som har størst betydning for Holistisk forbund
her i Bergen. - Jeg har vært teknisk ansvarlig under de fleste messene og ordner med egen stand for
forbundet, forteller Mjøs. Under alternativmessen deltar ofte rundt 10-12 stykker fra Holistisk samfunn
med som utstillere. Alternativmessen i Bergen har rundt 6000 besøkende. Noen av utstillerne er også fra
andre deler av landet.
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Mjøs holder også foredrag om holistisk forbund i Bergen. - Forbundet er åpent for alle og aksepterer
ulike meninger og tanker. Menneskerettighetene og den individuelle friheten er grunnleggende verdier i
den holistiske tanken, forteller Mjøs.
Holistisk forbund har også medlemmer som reiser rundt og tilrettelegger for egne vielser, begravelser
og seremonier ved fødsel og navngivning. –Alle disse seremoniene utarbeides i samarbeid med en
representant fra Holistisk forbund og de enkelte familier og par, forteller Mjøs.
I Oslo møtes medlemmer fra Holistisk forbund annen hver uke og har et eget lokale. – Ved slike
samlinger starter vi gjerne med en meditasjon. Deretter tar vi opp ulike tema og problemstillinger.
Temaene er gjerne inspirert av buddhismen og mange bruker også mindfullness som metode, forteller
Mjøs. Mjøs reiser jevnlig til Oslo for kursing og framtidsplanlegging for forbundet. Holistisk forbund har
også et eget tidsskrift Holisten, som gir ut 2-3 tidsskrift i året.

Tanker om dialog og toleranse i Bergen
Mjøs understreker at dialogarbeid er viktig både i arbeidslivet og i personlige møter med andre
mennesker. - Det føles bedre for sjelen å ha dialog fremfor knyttneve, sier Mjøs med et smil og legger
alvorlig til at det er gjennom samtale man kan sette ord på ting som er vanskelig. - På arbeidsplasser
møtes mennesker fra ulike religioner, livssyn og overbevisninger. Vi møter et mangfold og dialog er en
god tilnærming for å skape ro og aksept, sier Mjøs.
Mjøs mener dialog er en naturlig tilnærming for mennesker med et holistisk livssyn. – Vi mener
gudsforståelsen er individuell og er i utgangspunktet åpen for ulike forståelser, sier Mjøs - Han har selv
bakgrunn i et kristent miljø. – Gjennom det holistiske livssyn opplever jeg at Gud er blitt mye større og
gjenfinnes i flere og større sammenhenger. Gud er kanskje mer til stede enn vi tror, sier Mjøs.
Mjøs opplever medlemskapet i STL som svært berikende også for egen tro. – I STL opplever jeg en
tilhørighet som settes inn i en større sammenheng. I STL møtes mennesker som både tilhører bestemte
trossamfunn og mennesker med en individuell tro, forklarer Mjøs. Han mener STL har et utrolig viktig
presentasjonsarbeid med å fortelle hvor mange trosretninger og tanker som finnes og samtidig respektere
ulikheter.

Hva elever bør vite om Holistisk samfunn?
Mjøs mener det er viktig at elever forstår at den grunnleggende ide innenfor Holistisk forbund er å
godkjenne og anerkjenne egne og andres åndelige erfaring. - Jeg har hørt unge som syntes det er
vanskelig å anerkjenne andres tro og opplevelse. Går man og tenker at alle tar feil uten om egen gruppe,
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blir det ikke et godt samfunn. Jeg kan ikke si at noen tar feil og at kun jeg har forstått det. Det er en farlig
tanke. Kanskje det er best å la Gud dømme hvem av oss som har forstått det best, avslutter Mjøs.

Digitale ressurser
Holistisk forbund
Alternativmessen
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Human-Etisk Forbund

FAKTA OM HUMAN-ETISK
FORBUND I BERGEN
Medlemmer: ca 5000
personer
Lokalitet: Valkendorfsgate 3 i
Bergen
Etablert: 1966

HEF tror ikke det finnes noen
absolutte sannheter, men har et
spørrende og undersøkende livssyn. I
dette ligger også et ønske om å lære
og utvikle seg i samarbeid med
andre. Det handler også om å lære
noe av hverandre i et flerkulturelt
samfunn
Sitat frå intervju med Mari-Kristine Morberg

H

uman-Etisk Forbund (HEF) ble stiftet i Oslo i 1956 under ledelsen av Kristian Horn. Fra 1966
utvidet de sitt virke og anla flere lokallag i Norge. Landsmøte er Human-Etisk Forbunds høyeste

organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i forbundets politikk. I dag har HEF 120 lokallag i
de fleste fylkene og over 83 000 medlemmer. Bergen lokallag er et av de største i Norge med mer ca 5000
medlemmer.
I 2007 ble Humanistisk Ungdom opprettet. Det er en som en organisasjon som retter seg mot ungdom
mellom 15-25 år. De har 20 lokallag i Norge. De har også et eget lokallag i Hordaland.
HEF er engasjert i bistandsarbeid og har siden 1992 engasjert seg i en Humanistisk Aksjon for
Menneskerettigheter kalt HAMU. I 2015 avviklet de dette arbeidet til fordel for et større samarbeid med
Norsk Folkehjelp. I 2015-2018 vil HEF samarbeide med Norsk Folkehjelp om to bistandsprosjekter i
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Irak og Rwanda. Prosjektet i Irak er rettet mot støtte til Jezidiene som har opplevde brutalitet og mord
etter IS sine herjinger. Det andre prosjektet i Rwanda vil bekjempe vold mot kvinner.

Aktiviteter
De største aktivitetene knytter seg til
overgangsseremonier, som navnefest,
konfirmasjon, vigsel og begravelse. - Vi har
veldig mange dyktige frivillige som sørger for
at disse blir holdt på en verdig og høytidelig
måte, forteller Morberg. Mange unge som
velger å konfirmere seg humanistisk er ikke
medlemmer av Human-Etisk Forbund.
Fotograf Tom Sandberg
– Unge blir ikke automatisk innmeldt ved å konfirmere seg, dette krever et aktivt valg om de vil bli
medlemmer, forteller Mari-Kristine Morberg fra HEF i Hordaland. -I Norge er den «livssynsmessige
myndighetsalderen» 15 år og vi mener derfor at barn og ungdom under 15 år ikke kan være medlem i et
tros- eller livssynsamfunn, understeker Morberg.
I tillegg arrangerer lokallaget i Bergen flere andre sosiale og faglige aktiviteter:
Hum-Koret: Synger på flere av HEFs seremonier, men har også egne oppdrag.
Filosofikafè: Arrangeres første torsdagen
hver måned. Da leder en filosof samtalen og
setter opp ulike temaer i samarbeid med
deltakerne. Alle mulige filosofiske temaer
kan bli tatt opp, for eksempel døden,
likeverdighet eller miljøvern, forteller
Morberg.
Lørdagskafè: Dette er hovedsakelig sosialt
samvær, med en enkel bevertning.
Arrangementet er åpent for alle.
Fotograf Tone Tvedt
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Ulike debattmøter: HEF arrangerer også ulike
debattmøter både på egen hånd og i samarbeid med
andre. Et eksempel på et samarbeidsarrangement
mellom HEF, Samarbeidsrådet for tros og
livssynssamfunn i Bergen og Kirkelig dialogsenter i
Bergen er møte mellom «Presten og ateisten» i
rådhuskantinen vinteren 2015. Arrangementet hadde
sitt utgangspunkt i boken «Presten og ateisten» som
ble gitt ut 2015.
Fotograf Tone Tvedt

Andre debattmøter kan ha som intensjon å skape samtaler omkring humanismen internasjonalt, som for
eksempel i 2014 da den kjente humanisten James Randi ble invitert for å avmystifisere overtro.
Morberg forteller at de hadde et frokostmøte når K`en i RLE-faget blir innført. De siste årene har
Fotograf: Tone Tvedt.

HEF arrangert humanistisk uke hver høst. I humanistisk uke arrangeres ulike aktiviteter og inviteres ulike
foredragsholdere.

Tanker om dialog og toleranse i Bergen
I intervjuet med Mari-Kristine Morberg forteller hun at selv om religionskritikk er en viktig del av
Human-Etisk Forbund sitt arbeid, er også dialog og toleranse er helt sentralt. Hun påpeker hvordan
Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn nasjonalt ble utviklet på grunn av at KRL-faget ble innført i
1997. - Her spilte HEF en viktig rolle, sier Morberg. - Dialog og toleranse handler om mennesker og
respekt for andre mennesker, og det er helt grunnleggende for humanismen. På prinsipielt grunnlag har
mennesker rett til å tro hva de vil og selv om man ikke er enig må man respektere hverandre, sier
Morberg. Hun understreker også at det er viktig å anerkjenne det mangfoldige samfunnet vi lever i og
våge å møte hverandre og lære litt undervis. – HEF tror ikke det finnes noen absolutte sannheter, men vi
har et spørrende og undersøkende livssyn. I dette ligger også et ønske om å lære og utvikle seg sammen
med andre. Morberg understreker videre hvordan humanismen anser at vitenskapelige metoder er det
beste verktøyet for å finne fram til pålitelig kunnskap om verden, men vitenskapelige funn og teorier er
ikke evige sannheter. - Vi legger til grunn at mennesket er fornuftig og rasjonelt og det er mye vi
mennesker kan forstå. Men vi må forholde oss til det vi vet og finner ut av, forteller Morberg.
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-Utgangspunktet for humanismen er menneskerettighetene, det frie mennesket med likeverd og
rettigheter. Dette innebærer en respekt for alle mennesker og menneskeliv. Hvis vi skal leve i samsvar
med dette utgangspunktet er det en forutsetning at vi snakker sammen. Da må vi også finne oss i
uenighet. Fordi det er ting man er uenig om er det så viktig å snakke sammen. Hvis ikke kan det bli
kritiske konfliktnivåer, forklarer Morberg og legger til at det også er gøy å lære om andre mennesker og
deres virkelighetsforståelse. –Jeg tror STL i Bergen kan bli veldig bra, mangfoldet vil bli mer synlig i
Bergen – og forhåpentligvis vil også folk i Bergen lære noe av oss, sier Morberg. Hun mener den største
utfordringen for de ulike tros- og livssynsamfunnene er å få med de av sine medlemmer som ikke er
interessert i dialog.

Hva bør elever vite om Human-Etisk Forbund?
Når Morberg får spørsmålet om
hva elever bør vite om HEF,
svarer hun tydelig: - Det viktigste
er to ting. Vi er ikke en
motstandsbevegelse, men har et
eget tydelig verdigrunnlag og
menneskesyn. Det andre er at vi
jobber for religionsfrihet, og dette
innebærer også retten til fravær av
religion, sier Morberg. Morberg
legger til at det siste forklarer
hvorfor HEF opplever at
skolegudstjenester til jul og påske blir er problematisk. - Hvis du er åtte år og og klassen din skal på
gudstjeneste, er det vanskelig å ikke være med på dette som kanskje den eneste eleven i klassen.
Skolegudstjenester tvinger elever og foreldre til å måtte velge å ikke delta i klassen eller delta i noe som
strider mot deres livssyn. De aller fleste medlemmer i Human-Etisk Forbund lærer gjerne OM andre
religioner og livssyn i skolen, men religionsutøvelse mener vi hjemmet bør ta seg av. Det handler om å
vise respekt for hvert enkelt individ, alle barn i en klasse er like mye verdt og bør ha sa mme mulighet til å
delta i klassefelleskapet, avslutter hun.
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Digitale ressurser
Bergen lokallag – Human-Etisk Forbund
Human-Etisk Forbund
International Humanist Ethical Union
Humanistisk Ungdom
HEFs egne skolesider
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Jesu Kristi kirke av Siste
dagers hellige (SDH)

Vårt budskap er bemerkelsesverdig
FAKTA OM JESU KRISTI
KYRKJE (SDH) i Bergen
Medlemmer: ca 450
personer
Lokalitet: Åsbakken 14, på
Fantoft
Etablert: 1850

og enkelt. Gud er vår Fader. Vi er
hans barn. Han elsker oss som en del
av sin familie, og han ønsker at vi
skal vende tilbake og bo hos ham.
Sannhetens gjengjeldelse

J

esus Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonene) ble organisert i staten New York i 1830.
Kirkens opprinnelse knytter seg til Joseph Smith som anses som en profet. Deres lære om

treenigheten skiller seg fra den Lutherske og katolske i den grad man tror Gud Faderen, Den Hellige Ånd
og Jesus Kristus er tre forskjellige personer og guder, men med samme mål og mening. De vektlegger
også et menneskesyn der man tror menneskets ånd har hatt et førjordisk liv. Døden forståes som en
adskillelse mellom den fysiske kropp og ånden – der ånden går enten til paradis eller dødsriket før
dommens dag. Det er mulig å utøve forkynnelse for de døde og praktisere stedfortredende dåp og
begravelse, det er også mulig å gjøre beseglinger av ektepar og familier som fører til at slekten knyttes
sammen i evigheten.
Kirkens opprinnelse knytter seg til Joseph Smith og det samfunn han grunnla i New York rundt 1830.
Smith sendte ut misjonærer og budskapet spredte seg raskt. Den første misjonæren kom til Norge i 1851
og allerede året etter ble det etablert menigheter i Risør, Brevik og Fredrikstad. I dag har k irken
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menigheter over hele Norge, fra Alta i nord og Kristiansand i sør. Menigheten i Bergen har ca 450
medlemmer.
Trossamfunnet har sitt hovedkontor i Salt Lake City i Utah. På verdensbasis har de mer enn 15 millioner
medlemmer. I følge National Council of Churches er de det fjerde største kristne trossamfunnet i USA. I
Norge teller kirkens tilhengere omkring 4 600 personer. Jesu Kristi Kirke SDH har både kirker og
templer, men i Norge har de kun kirker. Det stedfortredende arbeidet for de døde kan kun utrettes i et
tempel. Menighetene i Norge reiser derfor til Stockholm for dette arbeidet, der det finnes et eget tempel.
Mormonene har 147 ulike templer i verden i tillegg til langt flere kirker.
Jesu Kristi Kirke av SDH i Norge er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, både
nasjonalt og i Bergen.

Aktiviteter
Menigheten i Bergen ligger på Fantoft. De har en rekke aktiviteter gjennom ukedagene.
På søndagene har de møter mellom klokken 11.00 og 14.00. De deler seg da inn i egne kvinne- og
mannsgrupper, samt ulike ungdoms- og barneklasser. - Den første søndagen i måneden velger de enkelte
gruppene selv hvilket tema de vil ta opp. Den andre og tredje søndagen i måneden er det presidentskapet
som har utarbeidet temaene og disse tas opp i alle mormonenes menigheter globalt. Den fjerde søndagen
er temaet utarbeidet av Generalkonferansen.
Det er også utviklet egne opplegg for ungdommer og barn som tar hensyn til deres interesser og
modning. Etter møtet er det korøvelse for menighetskoret.
Mandagene er familiens hjemme-aften,
der medlemmenes familier skal sette av tid
til å gjøre noe sammen. Studenter som
ikke har egne familier samles om kvelden
for spill, sosialt samvær og mat.
På tirsdager arrangeres det
sportsaktiviteter for ungdommer fra 12 til
18 år, kombinert med sang og
tjenesteprosjekter. – Dette er åpent for
både medlemmer og ikke-medlemmer,
forteller Løvstad.
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Torsdagene møtes unge voksne mellom 18-30, til studie av mormonenes skrifter. – Da spiser de middag
sammen og samtaler om en av de fire mest sentrale bøkene, forteller Løvstad og legger til at disse
samlingene også er åpne for interesserte som ikke er medlemmer.
Fredager og lørdager arrangeres det sportsaktiviteter eller filmkvelder. – Vi har også 10 misjonærer i
Bergen. Guttene blir her i 2 år, mens jentene i 1,5 år. De reiser i hele Norge, forteller Løvstad. – Vi har
veldig mange aktiviteter gjennom hele uken. I tillegg har vi også ungdomstreff med ball ved påsken for
de mellom 14-18 år. I sommer skal de til København og blir nærmere 1000 ungdommer fra hovedsakelig
Nordiske land, avslutter Løvstad.
I tillegg til disse faste aktiviteten er mormonene også kjent for sine sentre for slektshistorie og har hatt
mye kontakt med mennesker utenfor menigheten i den sammenheng.

Tanker om dialog og toleranse i Bergen
Jesu Kristi Kirke SDH er medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn både nasjonalt og i
Bergen. Tove Løvstad har vært med i STL i Bergen siden det ble startet i 2012 og sitter også i styret. –
Det jeg har opplevd i STL er viktig, vi bryter ned fordommer og samles om ting vi brenner for alle,
forteller Løvstad. Hun opplevde selv at mange hadde fordommer mot mormonene. – Vi vet for lite om
hverandre og trenger å bli kjent med hverandre for å bryte ned fordommer. Arbeidet i STL har vært
veldig utviklende og jeg har truffet utrolig mange fantastiske mennesker. I møte med fordommer vet jeg
hvordan jeg skal snakke varmt om den ene og den andre. Det gjør noe positivt med oss, sier Løvstad.
Men hun innrømmer også at de har en vei å gå for å skape mer engasjement om dialog med andre i
menigheten. – Vi har ikke hatt mye fokus på dialogarbeid i menigheten, men alle er positivt innstilt. En
av mine oppgaver er å spre dette videre slik at vi oppfattes som en utadvent og åpen kirke, sier Løvstad.
Hun forteller at menigheten er engasjert i dugnad i lokalområdet hvert år, der de frivillig rydder og renser
i nabolaget. Dette gjøres hvert år i alle kirker, forteller Løvstad. Hun ønsker at menighetens engasjement
ovenfor lokalmiljøet skal styrkes i fremtiden. – Vi ønsker å utvikle tema kvelder for familier og
kvinnegrupper i nærmiljøet, forteller Løvstad.

Hva bør elever vite om Jesu Kristi Kirke SDH?
Tove Løvstad understreker at det er viktig å ta et oppgjør med noen av de misforståelser mange har av
Jesu Kristi Kirke SDH. - Det er mange som tror at vi praktiserer flerkoneri til tross for at dette ble
avskaffet 1890. Det er mulig denne feilaktige forestillingen blir ved fordi det finnes utbryter grupper som
har gått ut av Jesu Kristi Kirke av SDH og som praktiserer polygami, forteller Løvstad. Hun har vært mye
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rundt på skoler og også fått sprøsmål om seksualitet. – Vi velger å være avholdende før vi gifter oss,
forteller Løvstad. Hun har også fått spørsmål om homofili på skoler. -Vi praktiserer ikke homofili, men
tror mann og kvinne skal være ett i ekteskapet. Vi har derimot stor sympati for mennesker som er
homofile, forteller Løvstad. Mormonene følger også en helselov. – Vi tror kroppen skal være et tempel
for Gud og holdes ren. Derfor drikker vi ikke kaffe eller alkohol, og røyker ikke. Vi er opptatt av moderat
trening og kosthold, forteller Løvstad.
Løvstad forteller også at mange mormonere syntes det er beklagelig at deres trossamfunn ikke blir
anerkjent som et kristen trossamfunn i Norge. - Opp gjennom historie har det vært en del kristen som
ikke anerkjenner mormonene som kristne. Men hva definerer en kristen? Vi kaller oss Jesus Kristi kirke
og tror han er vår frelser og forløser. Vi er kristne og definere oss slik, forteller Løvstad.
Mormonene har fire Hellige bøker: Bibelen, Mormons bok (opptegnelser fra profeter på det amerikanske
kontinent, Mormon 421 e. Kr), Lære og pakter (samling åpenbaring fra Jospeh Smith m.fl) og Den
kostelige perle (skrevet av Joseph Smith).- Vi tror på Bibelen så langt den er oversatt og bruker standard
Bibelen som alle andre kristen, forteller Løvstad. Men de er ikke enig i alle bekjennelsene som ble
utarbeidet på kirkemøtene fra 400 tallet.
Mormonene vektlegger familien som en grunnleggende enhet i samfunnet og ønsker å støtte opp under
og støtte dem maksimum. – Vi tror på det enkelte menneskets potensiale og en Gud som har skapt oss
med potensiale, handlefrihet og mulighet til å velge. Hvert menneske tar sine valg og det får
konsekvenser. Vi er en kirke som anerkjenner at mennesker kan feile, men forsøker å løfte hverandre opp
og støtte hverandre. På den måten er vi også blitt en slags kirkefamilie. Vi er på vei alle sammen. Det som
er viktig er hvilken vei vi går og at vi går i rett retning, forteller Løvstad. - I tillegg streber vi etter bedre
kunnskap og kjærlighet for våre forfedre. De blir en del av vårt liv og vite hvor vi kommer fra, sier
Løvstad.

Digitale ressurser
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Norge
Mormonenes nyhetsredaksjon
Slektshistorie
The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
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Karma Tashi Ling

FAKTA OM KARMA
TASHI LING I
BERGEN
Medlemmer: ca 5-10
personer
Lokalitet: privat
Etablert: tilknyttet
senteret i Oslo

M

Tilværelsen oppleves hele tiden i
menneskets sinn. Måten vi opplever
livet på, er derfor ikke bare avhengig
av forskjellige ytre omstendigheter.
Vel så viktig er vår egen måte å
forholde oss til livet på.
Buddhas Lære, KTL

editasjon, yoga og reinkarnasjon er kjente begrep for de fleste i Norge og andre vestlige land.
Men den dypere tradisjonen bak disse begrepene er kanskje mindre kjent. Møtet mellom vesten

og de asiatiske religionene knyttes gjerne til Religionenes verdensparlament som møttes i Chicago 1893.
Her satt fremtredende jøder, muslimer, katolikker, liberale protestanter, buddhister og hinduer.
Parlamentet ble en milepæl i moderne religions historie og det fikk betydelige konsekvenser for møtet
mellom de ulike verdensreligionene. Fra de asiatiske religionene møtte hinduen Vivekananda og de to
buddhistene Dharmapala og Shaku. Møtet skapte en interesse blant flere vestlige, som innledet den første
perioden der hinduistiske og buddhistiske misjonærer ble sendt til Europa og USA. Det er likevel først på
60- og 70-tallet at misjonsvirksomheten blomstret og spesielt gjennom hippie bevegelsen. I dag fremstår
den vestlige interessen for de asiatiske religionene med en langt mer moden og tradisjonsorientert
forankring. Meditasjons- og yogateknikker har fått tydelig innpass og anerkjennelse innenfor
helseforebyggende tiltak og den intellektuelle forståelsen av buddhismen er mer dyptgående. I dag er det
ca 17 000 buddhister i Norge og av dem er nærmere 1300 etniske nordmenn som har konvertert.
Karma Tashi Ling (KTL) er en norsk buddhistsamfunn, som ble stiftet i Oslo 1975. Samfunnet er
tilknyttet den tibetanske tradisjon og Karma Kagyu retningen. Den er knyttet til mahayana og hinayana
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buddhismen. – Karma Tashi Ling har sitt opphav i hippiebevegelsen og på tomten der templet nå står
var det opprinnelig et bokollektiv, forteller Jannicke Troe som selv er en konvertert buddhist. På 70-tallet
ble flere buddhistiske misjonærer utsendt til Europa og USA. I 1977 fikk Lamo Talo ansvaret for KTL i
Oslo og var deres hovedlama fra 1977-1994. Fra 1994 er overtok Lama Changchup. Troe konverterte til
buddhismen da hun studerte religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. – Det begynte med
hovedfagsoppgaven da jeg skulle skrive om buddhismen. Jeg dro til Oslo og besøkte flere buddhi ster.
Det føltes bare helt naturlig å bli en del av dette trossamfunnet og jeg avsluttet mine studier og
konverterte, forteller Troe åpent. I dag har KTL 777 medlemmer og består stort sett bare av konverterte.
Samfunnet ledes likevel av munker og lamaer fra Tibet som kommer på besøk når det er større samlinger.
– Samfunnet i Bergen består kun av en liten gruppe, derfor reiser jeg ofte til templet i Oslo hvor jeg føler
mest tilhørighet, forteller Troe. Hun har også tatt flere reiser til India og besøkte klostre der.

Aktiviteter
Karma Tashi Ling (KTL) i Bergen har ikke et eget lokale i Bergen og derfor ikke så mange aktiviteter
som KTL i Oslo. – Vi håper å få et lokale i samarbeid med to andre mindre trossamfunn i Bergen,
forteller Tore.
KTL har tre sentre i Oslo. I Oslo sentrum ligger Parameta meditasjonssenter. Der det arrangeres
aktiviteter som felles meditasjon, yoga, qi gong, og kurs i buddhismen med mer, forteller Troe. Selve
tempelet og stupaen ligger i Bjørndalen, og det er også der lamaen bor. Det tredje senteret er et
retreatsenter på Ski, Karma Shedrup Ling retreatsenter. Her holdes det mange kurs med besøkende
lamaer og weekendkurs. Ved senteret er det også 15 små hytter hvor det er mulig å gjøre individuell
retreat. – Slike retreat har et program hele dagen. Det starter med meditasjon om morgen, etterfulgt av
lunsj og yoga øvelser, forteller Troe. Hun. deltar jevnlig på kurs i Oslo. – På kursene i Oslo inviteres også
lamaene som er våre åndelige ledere, forteller Troe og legger til at hun håper de kan få et lokale i Bergen
slik at de kan invitere lamaen hit.
KTL i Bergen har ikke egen hjemmeside, men har kun en lukket facebook gruppe. – Vi knytter oss mest
til Oslo og føler detter er vårt senter og der de fleste aktivitetene foregår, avslutter Troe.
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Tanker om dialog og toleranse i Bergen
Buddhistforbundet var allerede i 1986 med på å stifte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
(STL). Buddhistforbundet i Oslo har også deltatt i den såkalte Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet
der de har arbeidet for trosfrihet i Kina siden 2000 og gjennom samarbeid med blant annet Den norske
kirke har vi arbeidet for fred i Sri Lanka siden 2001. Jannicke Troe har vært med i STL Bergen siden den
ble opprettet i 2012. – Det er veldig kjekt å være med STL Bergen og jeg har hatt stort personlig utbytte
av det. , forteller Troe. Hun opplever likevel at mange buddhister i Bergen er så få og derfor er mer
bekymret for hvordan de kan få økt antallet medlemmer, enn i dialog med andre- - Vi er så få at det er
viktig for oss å få etablert en større gruppe i
Bergen, forteller Tore. Likevel er mange
positive til både dialog og fredsarbeid.
Jannicke Troe forteller at Dalai Lama er en
viktig inspirasjon for dialog og fredsarbeid.
Etnisk tilhørighet betyr ikke noe i forhold til
dialog. Buddhismen er heller ikke en
misjonerende religion, forteller Troe. Hun
opplever likevel at det er en del skeptisisme
blant mange buddhister for dialogarbeid.

Hva bør elever vite om buddhistforbundet?
-Det er ikke så viktig å forstå alle de ulike retningene innenfor buddhismen, men heller å sette seg inn i
grunntankene i buddhismen som er felles for alle, sier Tore. Hun mener kjennskap til Buddhas lære og
den åtte delte vei er det mest sentrale å forstå.
Som etnisk norsk buddhist har Troe opplevd fordommer. – Mange opplever det som noe sært at jeg
har konvertert til buddhismen. Men jeg opplevde gjennom mitt møte med buddhismen at det føltes helt
naturlig å bli en del av dette fellesskapet. Jeg erfarte en følelse av tilhørighet. Da jeg studerte
religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, opplevde jeg buddhismen som den religionen jeg
gjenkjente meg selv best i. Det gir meg mening i livet, forklarer Troe. Hun opplevde også at hun gjennom
Buddhas lære innså det meningsløse i å jage etter lykke. – Det er et stort fokus på å søke etter lykke, men
man kan ikke alltid være lykkelig. Alt går opp og ned i livet. Ved å meditere er man i bedre stand til å takle
nedturene. Hvis man klynger seg til lykken, da blir nedturen så stor, forteller Troe og legger til at
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meditasjon også kan hjelpe mennesker som har opplevd traumer. Troe føler buddhismen har hjulpet
henne til å lære av sine feil og bli et bedre menneske som ønsker å hjelpe andre. – Det viktige er hva det
gir meg. Opplevelsen av tilstedeværelsen, det er veldig viktig. Det er en ting å meditere om morgen, men
det er også viktig å bruke meditasjon i hverdagen. Å bli et bedre menneske for å hjelpe andre mennesker,
det er målet.
Troe har lagt merke til at mange sekulære og kristne er interessert i buddhistisk meditasjon. - Jeg
opplever en stor interesse både for buddhistisk meditasjon generelt, men også mindfullness spesielt,
forteller Troe og legger til at mindfullness er en metode hun setter stor pris på i sitt liv. – Noen har
likevel en svært enkelt forståelse av hva mindfullness er, sier Troe ettertenksomt og legger til at det er
viktig med større forståelse for den betydning metoden har. - Mindfullness handler om oppmerksomt
nærvær. Å være til stedet her og nå. Døden er også viktig, men det viktigste er å være bevist her og nå.
Det har også betydning for det stadige man blir gjenfødt til, forteller Troe.

Digitale ressurser
Buddhistforbundet i Norge
Karma Tashi Ling
Mindfullness – oppmerksomt nærvær
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Katolske kirke

Vi må gjenskape håpet hos unge mennesker,
FAKTA OM DEN
KATOLSKE
KIRKE I BERGEN
St. Paul menighet
Medlemmer: ca 17
110 personer
Lokalitet:
Nygårdsgaten 3
Etablert: 1876

hjelpe de gamle å være åpne for fremtiden og
spre kjærlighet. Være fattige blant de fattige, og
vi må inkludere de ekskluderte og forkynne
fred.» Sitat fra Pave Frans.
Kilde: Catholic World Report

D

en katolske kirke har spilt en sentral rolle i Norge gjennom historien. Da kristendommen kom til
Norge for over 1000 år siden var det katolisismen som var den kristne trosretningen. Etter at

Norge ble reformert etter initiativ fra danske kongen ble den lutherske kirke norsk statsreligion. Det ble
vanskelig for katolikker å etablere menigheter i Norge frem til dissenterloven ble innført i 1845. I dag er
Den katolske kirke det største trossamfunnet i Bergen, utenom Den norske kirke. Kirkelig dialogse nter
møtte sogneprest Dom Alois Arnstein ved St Paul menighet. - Menigheten ble grunnlagt 1888, men det
har vært katolikker i Bergen før, forteller sognepresten. Han gir et historisk riss av St Paul menighet. – I
1843 fikk Bergen besøk av to katolske prest. Noen år senere ble det opprettet en menighet i Bergen. Den
første katolske menighet holdt til i en leilighet på Kalmargjerdet, men i 1864 kjøpte de en tomt i
Christiesgate, forteller sognepresten og legger til at den gangen fikk de også tilbud om å kjøpe tomt der
Johannes kirken ligger i dag, men dette anså de som for langt fra sentrum. – Gjennom støtte fra Den
katolske kirke i Italia fikk de bygge en kirke der i 1876 med plass til 300 mennesker. Noen år tidligere
hadde de også bygget en prestegård med plass til kapell og skole, forteller sognepresten.
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St Paul menighet har opplevd en kraftig vekst siden slutten av 1990-tallet. - Da jeg kom hit i 2003 var
det bortimot 4000 medlemmer, i dager det over 17 000. En del det er vanskelig å få riktig fatt på, mangler
norsk identitetspapire. Mange av de nye medlemmene er innvandrere uten norsk statsborgerskap, noen
mangler også identitetspapirer. Vi har offisielle tall på 17 500 medlemmer, men inkluderer vi
innvandrerne uten identitetspapir vil jeg si det er over 19 000. Innvandringen stopper heller ikke opp,
forklarer sognepresten. Han forteller videre at mange av innvandrerne kommer fra europeiske land som
Polen og Litaen, men også fra Sør Amerika, Fillipinene, Vietnameser, Eritrea og tamilere. St Paul
menighet har egne nasjonale og språklige grupper, som tilbys gudstjenester og sjelesorg på dere eget
språk. – Det er en stor oppgave å holde dette fellesskapet slik at alle medlemmene opplever oss som en
kirke og en menighet, forteller sognepresten. Han syntes likevel det er positivt at de ulike nasjonale og
språklige gruppene kan lære litt om hverandre og de lokal festene tilknyttet katolisismen.

Aktiviteter
St Paul menighet har en rekke aktiviteter, som henvender seg til de ulike nasjonale og språklige gruppene.

Messer
Ved St Paul menighet holdes det messer gjennom hele uken på flere ulike språk. På en søndag kan det
holdes opp til syv ulike messer på syv ulike språk! - Vi har ansatt 9 prester her i St Paul meinghet. Flere av
prestene kommer fra Norge, men også polske, vietnamesiske, filippinsk og tysk. I tillegg får vi besøk av
spansk talende, russisk, eritreisk og ukrainsk prester en gang i måneden, forklarer sogneprest. De har også
fått besøk av koptiske kristne fra Egypt, som ønsker å overvære gudstjenestene.

Katekese og kurs:
Den gode hyrde er et tilbud for barn mellom 3 og 6 år. De gar egne lørdags- og søndagsgrupper. Undervisningen av barna bygger på Montessori skolens pedagogikk. Vi begynte med dette i det stille i
2013, men nå er alle inkludert meg selv blitt fasinert av denne metoden. Undervisningen foregår på
barnas nivå, og kombinerer lek og læring. Barna leker seg igjennom fortellingene fra Bibelen og lærer
dermed på en helt annen måte, forteller sognepresten.
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Den første Kommunion (3. klasse) Barna for opplæring, før de skal gå til alter for første gang ved slutten
av 3. klasse. - Dette er en stor fest med undervisning, sang og lek. I år deltar ca 90 barn, forteller
sognepresten. Tilsvarende er det også egne grupper med Junior fra 4-5. klasse
Tweens fra 6-7. klasse.
Konfirmantundervisning går over to år fra 8-9.klasse. – Ungdommen møtes en lørdag i måneden. Her
går mellom 150-160 barn, men det varierer noe fra år til år, forteller sognepresten. – Under sleve
konfirmasjonen har vi ofte måtte ha 3 gudstjenester og lånt Johanneskirken, fordi det ikke er plass i vår
egen kirke, forteller sognepresten. Han foretrekker likevel å låne Domkirkemenighet fordi den er bygget
for katolsk liturgi.
Det gis også Trosopplæring for personer som vil bli kjent med den katolske tro, og Ekteskapskurs for de
som skal gifte seg.
Aktivitetene er også inndelt i ulike språkgrupper. Sognepresten mener likevel at barna av utenlandske
foreldre, som vokser opp i Norge og har norsk som sitt morsmål, bør få sin opplæring på norsk. . –Jo,
lengre tid barna er i Norge jo mer norsk snakker de. Dette må vi ses på i framtiden. Hvis de kun får
undervisning om sin tro på polsk, blir det feil, sier sognepresten.
Ministrantne – er de barna som tjener ved alteret. Det er ca 80-100 barn. - De begynner når de er 9 år
gamle og holder på så lenge de ønsker. Det arrangeres møter, leirer og utflukter for dem. Det viktigste er
likevel at de er der og ministrerer. Da sitter de på orkesterplassen og er aktivt med under gudstjenesten,
fortelle sognepresten
St Paul menighet har en egen ungdomsgruppe kalt Bergen Unge katolikker og et eget studentlag.- Vi
har mange utenlandske studenter. De utgjør en internasjonalt og sammensatt gruppe, som er veldig
spennende for menigheten, forteller sognepresten.
St Paul menighet har ca 120 nasjonaliteter. Polakkene utgjør over 40%, mens lituaerne 10-15%, i tillegg til
andre mindre grupper. Det internasjonale preget kommer tydelig til syne i Bergen under den årlige
prosesjonen for Kristi legemets fest, forteller sognepresten
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Tanker om dialog og toleranse i Bergen
Den katolske kirke ble medlem av STL i Bergen da
samarbeidsrådet ble etablert i 2012. – Dessverre har jeg
liten tid til å gå, men opplever møtene som svært
hyggelige, forteller sognepresten. Han opplever at
menigheten har et greit forhold til andre trossamfunn. -Vår
menighet er så pass sammensatt at det er normalt å være
annerledes, forklarer sognepresten. Han tror ikke de store
utfordringene er mellom de ulike tros- og livssynssamfunn,
men heller å bli akseptert som troende i storsamfunnet. Det er mer problematisk i det sekulære samfunnet. Vi
snakker om religionsfrihet, men hvis du beveger deg
utenfor det politiske korrekte, blir du uglesett - om ikke
utstøtt. Derfor vil vi ha katolske barn på vår skole, der det
er det normalt å være kristen, sier sognepresten, men legger til at de er glad for å motta elever utenfor den
katolske kirke.

Hva bør elever vite om den katolske kirke?
Sognepresten har erfart at mange unge ikke forstår forskjellen mellom de ulike kirkesamfunnene. - Hva er
kirken, menigheten og embete? Vi bruker de samme ordene, men mener ikke det samme. Jeg pleier å si at
det katolske prinsippet er kirken, mens det protestantiske er jeg og Jesus (Bibelen). Med det mener jeg at
protestanter ser etter svar i Bibelen når de har spørsmål, men katolikkene spør kirken. For meg er dette
positivt. Jeg må ikke finne det rette svaret, jeg er en del av kirken of kirken bærer meg. Det samme gjelder
med bønn. Katolikkene har en bønnebok der man kan finne bønner som man trenger. Vi kan også be
personlige bønner, men jeg syntes det er godt å hvile ut i disse bønnene. En annen ting sognepresten
mener unge bør tenke over er om de har underbevisste fordommer. – Det er viktig å ikke bære på slike
fordommer overfor andre tros- og livssyn, avslutter sognepresten.

Digitale ressurser
St Paul menighet
Menighetsbladet
Oslo, Den katolske kirke
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Kristensamfunnet

FAKTA OM
KRISTENSAMFUNNET I
BERGEN
Medlemmer: ca 300
personer
Lokalitet: John
Lunds plass, Bergen
sentrum
Etablert: 1960

Mange mennesker søker kristendommen som
en religiøs og åndelig dimensjon i sitt liv.
Kristendommen er ikke bare en tradisjon, men
en levende og dynamisk virkelighet.
Kristensamfunnet vil ut fra en moderne
bevissthet møte dette behovet og ser det som sin
oppgave å gi menneskene tilgang til denne
virkeligheten.
Kristensamfunnet.no

K

ristensamfunnet er et kirkesamfunn som ble dannet i Sveits i 1922 av evangeliske og katolske
teologer og studenter som var opptatt av å fornye kirken. – Mange av dem hadde blitt kjent med

Rudolf Steiner og blitt interessert i antroposofien, forteller Rawcliffe. Steiner er ikke en grunnlegger av
Kristensamfunnet, men hans antroposofi ble en inspirasjon for nytenkning blant mange teologer og
teologistudenter. – De oppfattet Steiner først og fremst som en formidler om at den åndelige verden er
en realitet, og at det er opp til enhver å finne sannhetsinnholdet i det som formidles, fortsetter Rawcliffe.
Rawcliffe understreker at det aldri har vært en forutsetning at medlemmer av Kristensamfunnet må støtte
antroposofien. Kristensamfunnet praktiserer syv sakramenter slik som den katolske kirke, men i
motsetning til den har de ingen religiøse dogmer og praktiserer lærefrihet for prestene. – Sakramentene
har et åndelig budskap som moderne mennesker kan få tilgang til gjennom de sakramentale handlingene,
forteller Rawcliffe.
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Trossamfunnet spredte seg raskt til en rekke tyske byer, men også videre til Holland, Storbritannia,
Østerrike og Sveits. Norge var det første land i Skandinavia hvor Kristensamfunnet ble opprettet,
forteller Rawcliffe og trekker frem hvordan den norske grunnleggeren opprinnelig var en kjent
handelsmann i Bergen som brukte av sin formue for å opprette Kristensamfunnet i Oslo i 1927. – Han
het Christian Smit. Han kom i kontakt med Rudolf Steiner allerede 1911 og reiste til Tyskland for å
studere og bli viet som prest i Kristensamfunnet i 1926, forteller Rawcliffe. Kristensamfunnet i Norge
planlegger 90 års jubileum i 2017. Rawcliffe forteller at det først var på 70-tallet at Kristensamfunnet ble
bedre kjent i Norge, og som konsekvens av dette var det på 80 og 90-tallet at de fikk økt oppslutning av
mennesker som søkte nye spirituelle veier. I Norge utgjør medlemmene nærmere 2500, der 300 av dem er
tilknyttet Kristensamfunnet i Bergen. – Vi har egne menigheter med egne prester i Oslo, Bergen og
Trondheim, men også besøksmenigheter i Hamar, Stavanger og en interessegruppe i Tromsø, forteller
Rawcliffe. Menigheten i Bergen holder til midt i sentrum på John Lunds plass og ble etablert på 60-tallet.
Kristensamfunnet gir prestene lærefrihet og i den betydning også stor individuell selvstendighet. Den er
likevel tilknyttet ledelsen som heter Syverkretsen og som har ansvar for regionene Kristensamfunnet er
oppdelt i. Ledelsen har hovedsete i Berlin og har oversikt over Kristensamfunnet internasjonalt .

Aktiviteter
Kristensamfunnet i Bergen har flere
aktiviteter gjennom uken. Hver søndag
har de gudstjeneste med nattverd, som
kalles menneskevielsens handling. De
har også gudstjenester torsdager og
enkelte lørdager. Kristensamfunnet har
også egne gudstjenester for barn, kalt
søndagshandling for barn. – Målet er å
innlemme barn i menigheten og sette
familien i fokus, forteller Rawcliffe. I
tillegg tilbys det
konfirmasjonsforberedelser årlig for
ungdom det året de fyller 14. – Under disse samlingene fokuserer vi på overgangen fra barndom til
voksen, forteller Rawcliffe og illustrerer denne overgangen med forholdet mellom Det Gamle
Testamentet og Det Nye testamentet. – I NT møter vi ansvar og frihet og slik er det også å bli voksen
når vi må finne ut av ting selv, sier Rawcliffe.. Samlingene skjer gjennom dialog. – Vi ønsker ikke å
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formidle en lære, men mer å sette dem inn i kristendommens historie og utvikling, og samtidig reflektere
over menneskets plass i skapelsen i forhold til seg selv og til Gud, forklarer Rawcliffe. Konfirmantene
inviteres til Kristensamfunnets leirsted i Olsby to ganger i løpet av dette året. – Under
konfirmasjonsleirene treffer ungdommene andre troende fra andre menigheter i Norge. Ungdomsleirene
på Olsby for ungdom er en annen viktig del av vårt arbeid hvor ungdommer fra andre nordiske land
møtes, sier Rawcliffe.
Kristensamfunnet har også en egen dåpssamling, med et eget dåpsritual når barn skal døpes. Under
dåpen døpes barnet med vann, salt og aske. Disse elementene representerer Guds, skapelsens og også
menneskets trefoldig natur, forteller Rawcliffe. Gravferdsritualene er delt opp i to forskjellige. En form
for gravferd når barn dør og en annen når voksne/eldre dør.
Kristensamfunnet praktiserer syv sakramenter. Disse er 1)Dåp, 2) Konfirmasjon, 3) Skrifte, 4)
Menneskevielsens handling, 5) Ektevielse, 6) Prestevielse og 7) Den siste olje.

Tanker om dialog og toleranse i Bergen
Kristensamfunnet er medlem av Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn både nasjonalt og i Bergen.
– Menigheten støtter dette arbeidet og mener det er viktig å se andre slik vi selv ønsker å bli sett anerkjent
og verdsatt, sier Rawcliffe. Han fremhever også at samarbeid er spesielt viktig for mindre tros- og
livssynssamfunn, som lett faller utenfor som minoritet. – Gjennom STL føler vi at vi er på lik linje med
alle de andre, inklusiv de store tros- og livssynsamfunnene, forteller Rawcliffe. Kristensamfunnet i Bergen
har vært medlem siden det ble etablert i 2012.

Hva bør elever vite om Kristensamfunnet?
Rawcliffe forteller at mange feilaktig oppfatter Kristensamfunnet som en del av det antroposofiske
selskap. – Dette er feil, vi praktiserer åpenhet for alle som ønsker å være med uavhengig av
antroposofien, sier Rawcliffe. Han fremhever at Kristensamfunnet ikke er en dogmatisk tro, men legger
vekt på menneskets erfaring og opplevelse av det åndelige. – De syv sakramentene er viktige handlinger i
vår trosutøvelse, men de forståes ikke som bare en tradisjon med historiske begrunnelse, men heller som
noe som er i utvikling, sier Rawcliffe. Han påpeker at sakramentene er viktige fordi de setter en åndelig
ramme rundt menneskelivet fra vugge til grav. – Betydningen av sakramentene kan ikke forklares, men
kan heller sammenlignes med hvordan man kan oppleve et kunstverk, der den enkelte opplever dem
forskjellig. Det viktige er å åpne seg og bli beveget av det man opplever under sakramentene, der
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mennesket kan erfare en forbindelse til en åndelige virkelighet, forteller Rawcliffe. Han mener det er
viktig at elever som skal forstå hva Kristensamfunnet er bør legge merke til samfunnets vektlegging av
kontinuerlig religiøs fornyelse. - Kristensamfunnet hviler på en tro på menneskets utvikling, men også på
kristendommens utvikling. Kristensamfunnet er viktig for vår tid, men også den kan fornye seg åndelig
sett i fremtiden. Vi må ikke holde fast ved det som er, men stadig søke bevegelse og fornyelse som er
tilpasset den tiden man lever i, avslutter Rawcliffe.

Digitale ressurser
Kristensamfunnet i Bergen
Kristensamfunnet nasjonalt
Kristensamfunnet internasjonalt
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Metodistkirken

FAKTA OM
METODISTKIRKEN I
BERGEN
Medlemmer: ca 600 personer
Lokalitet: Kirker i
Fyllingsdalen, sentrum og
Sotra
Etablert: 1879

M

Tenk selv og la andre tenke.
Wesley.

etodismen har sine røtter i forkynnelsen til brødrene John Wesley og Charles Wesley på 1700 tallet. Brødrene Wesley var begge ordinerte prester i Den anglikanske kirke, før de opplevde en

form for personlig vekkelse. Metodismens grunnlegger John Wesley (1703 – 1791) opplevde pinsens
kraft. Etter hvert dannet det seg en stor gruppe mennesker som trodde på brødrene Wesleys forkynnelse
og de bygde egne kapeller. Metodistene spredde seg og organiserte grupper flere steder i verden.
Kirkelig dialogsenter i Bergen møtte prest ved Metodistkirken Rolf Hugo Hansen til intervju om
metodistkirken i Bergen. - Bergen har tre Metodistmenigheter. Den første metodistmenigheten ble
etablert i 1879, mens selve kirkebygget i Fyllingsdalen kom først i 1882. I 1879 var det bare en
metodistmenighet i byen, men 11 år etter ble menigheten delt i to. Dette ble opphavet til Sentralkirken,
forteller Hansen. Den tredje menigheten ble opprettet i 2013 på Sotra.
I dag regner man med ca 78 millioner metodister i verden. - Metodismen i Norge tilhører grenen av
metodistfamilien som heter United Methodist Chruch som omfatter nærmere 14 millioner av disse.
Nasjonalt sett har vi 50 menigheter, men kun 12 000 medlemmer i Norge, forteller Hansen.
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Aktiviteter
Metodistkirken har speidergrupper for barn fra 2. klasse til og med ungdomsskolen. De har kirkekor,
gospel og lovssangskor. – Menigheten forsøker å gjenspeile samfunnet, sier Hanssen, derfor har vi ulike
former for gudstjenester. Han forteller at de hver måned har generasjonsgudstjenester som starter
klokken 17, slik at familier kan hvile ut på søndag formiddag og samtidig komme hjem til barne -tv
søndag kveld. Søndagsskole er beregnet for barn fra 2- 12 år og holdes hovedsakelig hver 3. søndag. Det
er også samling for babysang for mennesker i nærmiljøet en dag i uken, forteller Hanssen. – Speiderne er
for barn fra 2 til 10 klasse. - Her er det ganske mange barn ca 60., forteller Hanssen. Metodistkirne har
både barnekor og voksenkor. Kvinnerforeningen samle også en gang i måneden. – I tillegg har vi det vi
kaller åpen tema kafe, der en egen gruppe har ansvarr som tilrettelegger og inviterer ulike
foredragsholdere til å ha foredrag om ulike tema, forteller Hansen og legger til at det kan også bare være
ord til ettertanke. Arrangementet skal være åpent for all. En gruppe voksen møtes også til åpen bibel en
gang i måneden, med meditasjon, bibellesning og bønn. – Hovedaktiviteten er likevel gudstjenestene, sier
Hansen.

Tanker om dialog og toleranse i Bergen
Hanssen mener det som skiller metodister ut fra andre
kristne trossamfunn er deres tilnærming til Bibelen. - I møte
med Bibelen – Boken – ser vi i all Wesleys lære at han
vektlegger og fremmer verdien av egen erfaring, fornuft og
tradisjon i forhold til den Hellige skrift, forklarer Hanssen og
legger til at man selvfølgelig også er tydelig på at Den Hellige
Ånd skal være veileder for den endelige forståelsen. - Bibelen
gir ikke svaret på alt. Vi må tenke selv, ikke bare godta alt,
forklarer Hanssen og vektlegger dette som en sentral del av
metodistenes lære. – Grunnlaget for vår tro bygger på disse
fire hovedpunktene – Bibelen, fornuften, erfaringen og
tradisjonen, forteller Hanssen. - For oss metodister er grunntanke at alle født inn i verden som Guds
barn. Det gjør at vi betrakter hvert enkelt menneske med tilhørighet til Gud. Det betyr ikke at vi mener
alt er like bra. Men på samme måte som vi tror vi forvalter noe av sannheten, tror vi også at andre

Samarbeidsprosjekt mellom Kirkelig dialogsenter Bergen og Samarbeidsråd for tros - og
livssynssamfunn i Bergen.
Side 60

religioner har en del av visdommen og at vi kan lære noe av dem. Det utelukker IKKE at vi er trygg på
egen tro og vår kirkelige identitet, forteller Hanssen.
Rolf Hugo Hanssen har arbeidet med mange unge gjennom konfirmantundervisning, og erfart at en del
unge tror kristne oppfatter seg selv som bedre enn andre. - Som prest er jeg først og frem menneske, så
kristen deretter prest, forklarer Hanssen. Han mener det er viktig å forstå at kristne også er vanlige
mennesker. – I vår Metodistiske univers av tro betrakter vil alle mennesker som skapt i Guds bilde.
Dermed betrakter vi at hvert enkelt menneske står i relasjon til Gud. Selv om vi er et kristent
trossamfunn, kan vi lære noe av andre mennesker med andre erfaringer, avslutter Hanssen.

Hva bør elever vite om Metodistkirken?
Hansen mener det som skiller metodister ut fra andre kristne trossamfunn er deres tilnærming til Bibelen.
- I møte med Bibelen – boken – ser vi i all Wesleys lære at han fremmer verdien av egen erfaring, fornuft
og tradisjon, forklarer Hansen og legger til at man selvfølgelig også vektlegger at Den Hellige Ånd skal
være veileder for den endelige forståelsen. - Bibelen gir ikke svaret på alt. Vi må tenke selv, ikke bare
godta alt, forklarer Hansen og vektlegger dette som en sentral del av metodistenes lære. – Grunnlaget for
vår tro bygger på disse fire hovedpunktene – Bibelen, fornuften, erfaringen og tradisjonen, forteller
Hansen. - For oss metodister er grunntanke at alle født inn i verden som Guds barn. Det gjør at vi
betrakter hvert enkelt menneske med tilhørighet til Gud. Det betyr ikke at vi mener alt er like bra. Men
på samme måte som vi tror vi forvalter noe av sannheten, tror vi også at andre religioner har en del av
visdommen og at vi kan lære noe av dem, forteller Hansen.
Rolf Hugo Hansen har arbeidet med mange unge gjennom konfirmantundervisning, og erfart at en del
unge tror kristne oppfatter seg selv som bedre enn andre. - Som prest er jeg først og frem menneske, så
kristen deretter prest, forklarer Hanssen. Han mener det er viktig å forstå at kristne også er vanlige
mennesker. - Alle er født inn i denne verden som Guds barn. Dermed betrakter vi at hvert enkelt
menneske står i relasjon til Gud. Selv om vi er et kristent trossamfunn, kan vi lære noe av andre
mennesker med andre erfaringer, avslutter Hansen.
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Digitale ressurser
World Methodist Council
Metodistkirken i Norge
Sentralkirken i Bergen
Metodistkirken i Fyllingsdalen
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Thailandske
Buddhistforening
Hordaland

FAKTA OM THAILANDSKE
BUDDHISTFORENING
HORDALAND
Medlemmer: ca 800 personer I
Hordaland
Lokalitet: Buddhist-tempel på
Godvik
Etablert: 2012

Hvis du er et godt forbilde vil alle
følge deg! Gjør derfor ikke noe som
kan sette deg selv og andre i fare.

Intervjue med Phramaha Sathian Khunwong,
munk ved Thai Wat tempelet i Bergen.

W

at Thai Norway Bergen er et buddhist-tempel på Godvik, som ble innviet i 2011. Templet
samarbeider med hovedtemplet som ligger i Oslo. Sammen med menigheten i Oslo har de ca

4200 medlemmer, der ca 800 av disse medlemmene er bosatt i Hordaland. – Før vi fikk vårt eget tempel i
Bergen måtte vi invitere munker fra Oslo til å holde samlinger i private hjem, forteller Khunwong. I
tempelet er det 3 faste munker og Khunwong er lederen blant dem. – Munkene kommer fra Thailand,
der de har gått i lære i et tempel mellom ett og fem år, forteller Khunwong og legger til at det er fult
mulig å utdanne seg til munk ved templet i Oslo for norskfødte buddhister. – Det er ingen obligatoriske
antall år bak utdannelsen til å bli munk. Det viktigste er å lære å leve som munk, forteller Khu nwong.
Khunwong forteller videre at mange munker i Thailand velger å arbeide i utlandet noen år. – De søker
om oppholdstillatelse en periode i samarbeid med templet de skal til, sier Khunwong.
Medlemmene i Wat Thai Norway Bergen består stort sett av mennesker fra Thailand som kom til Norge fra
70-tallet og utover. Buddha-statuene og dekorasjonen i templet er importert fra Thailand og skaper en
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god atmosfære i lokalet. – Vi er blitt en del av det norske samfunnet og har god forståelse for de
tradisjoner som gjelder her, forteller Khunwong.
Wat Thai Norway Bergen tilhører therevada-retningen innenfor buddhismen. De er også medlemmer av
Buddhistsamfunnet som ble opprettet i Oslo i 1979. Buddhistforbudnet er en paraplyorganisasjon for de
14 ulike buddhistorganisasjonene i Norge.
.

Aktiviteter
Tempelet er åpent for interesserte og
munkene lever sine liv der. I samsvar med
theravada buddhismen mottar munkene
støtte fra de troende og det vises stor
respekt for deres arbeid. Tempelet får
ukentlig besøk av buddhistiske familier som
lar barna bli kjent med tempelet og lære seg
respekt for munkene. – Mange bor langt
unna tempelet og kan ikke komme så ofte.
Derfor praktiserer mange hjemme med
meditasjon og bønn, forteller Khunwong. I
tillegg til besøk kontinuerlig inviterer også tempelet til felles meditasjon en gang i måneden. – Alle er
velkommen til meditasjonen, sier Khunwong vennlig.
Tempelet arrangeres også feiringen av tre store høytider. Disse er Vesak (Visakhapuja), Asalhapuja og
Makhapuja.. Vesak er en viktig høytid til minne om Buddhas fødsel, oppvåkning og død. – Den dagen
retter vi fokuset mot Buddha og hva han gjør for mennesker. Vi sier Ham respekt og underviser om
dharma, forteller Khunwong. Asalhapuja, er den dagen som alle ble viet til munk i Buddha sin tid. Siden
den dag til i dag finnes det munker over hele verden som vi alle kjenner igjen. Asalhapuja holdes til
minne om Buddhas første tale. Makhapuja er en høytidsdag som stadfester munkeorden som Buddha
opprettet. Buddha har lært oss de tre hoved regler som munkene må holde og lære videre til vanlige
mennesker. De tre hovedreglene er: å ikke gjøre noe ondt, å gjøre noe godt og å rense sjelen. Under
høytidsfeiringene i tempelet lages det også god mat på Thailandsk vis.
Munkene i tempelet har også egne aktiviteter sammen med andre munker nasjonalt og internasjonalt. –
Hver sommer tilbys det et tre måneders retreat for munkene, forteller Khunwong. Hvis man ønsker å
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være borte, har man lov ved unntaksvis, om for eksempel din mor eller far er alvorlig syk, og må reise
akutt. Hvis noen ikke kan delta over en så lang periode aksepteres det, påpeker Khunwong.

Tanker om dialog og toleranse i Bergen
Thai Wat Norway Bergen har to representanter i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen.
Phvamaha Sathian Khunwomg er med som munk og leder for buddhist templet sammen med Sirilak
Skadal som er medlem og tolk. – Vi syntes det er viktig å være med i STL Bergen og har opplevde et
godt samarbeid og god forståelse mellom oss, forteller Skadal. Hun opplever at dette samarbeidet har
tydeliggjort hvordan buddhister,
muslimer og ulike livssyn har
fellesverdier som handler om å være god
mot hverandre.
Skadal påpeker hvordan dialog og
toleranse er sentrale verdier i det norske
samfunn og hvordan religionsfrihet er en
viktig dimensjon ved buddhismen. – Vi
kan bo her fordi det er frihet og vi gir
også frihet til andre. I buddhismen har vi
frihet til å kritisere, diskutere og stille
spørsmål, understreker Skadal. Hun opplever buddhismens tro på visdom og det enkelte menneskets
søkende etter denne som et godt eksempel på den individuelle friheten mennesket gis. – Den enkelte
bestemmer selv hvordan han eller hun vil leve og handle. Derfor er hvert menneske en viktig person, sier
Skadal.
Begge mener de fleste religioner og livssyn jobber i samme retning ved at det handler om å ta vare på
hverandre. Det eksiterer mange felles etiske regler tilknyttet de sosiale relasjonene mellom mennesker.
Det er likevel sider ved andre tros- og livssyn som skiller oss, forteller Khunwong. Han mener for
eksempel at kristendommens forståelse av hvordan Jesus tar i mot all straffen for menneskenes synder
ikke samsvarer med buddhismens lære. – Vi må løse dette selv. Vi får dårlig karma ved å gjøre gale
handlinger og må ta konsekvensene av det, ingen kan hjelpe oss her. Dette mener vi er rettferdig. Vi kan
derimot få bedre karma igjen ved å gjøre gode, forteller Khunwong. Han syntes det er viktig at dialog gir
rom for uenighet samtidig som man anerkjenner felles verdier.
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Hva bør elever vite om Wat Thai Norway Bergen?
På dette spørsmålet svarer Khunwong umiddelbart og tydelig. – I fremtiden håper vi å kunne komme
mer på besøk til skolene og møte elevene slik at de får et levende inntrykk av buddhismen, sier
Khunwong. Dessverre føler han at munkene ikke har bodd lenge nok i Norge og derfor mangler den
språklige kompetansen de bør ha i møte med større klasser. – I Bergen har vi kun tre munker og to av
dem lærere seg norsk ved Nygård skole. Med litt mer tid er vi klar til å fortelle unge om buddhismen på
norsk og det ser vi frem til, forteller Khunwong med et smil.
Khunwong trekker frem spesielt to dimensjoner av buddhismen, som han syntes det er viktig at andre
forstår. Det første er hvordan Buddha er et forbilde for buddhister. – Buddha er en perfekt mann og et
godt eksempel for oss. Han gjorde gode og viktige ting for samfunnet. Han fremmet læren, visdom og
omsorg blant mennesker. Alt vi gjør er ut fra respekt for Buddha, sier Khunwong. Han påpeker at det
ligger et ansvar i det å være et forbilde. - Hvis du er et godt forbilde vil alle følge deg! Gjør derfor ikke
noe som kan sette deg selv og andre i fare, sier Khunwong.
En annen side ved buddhismen som har vakt stor interesse blant mange nordmenn er tanken om
mindfulness, eller det å ha tankens fokus i det som skjer her og nå. – Dette er et viktig begrep i buddhismen
som vi praktiserer hver dag, forteller Khunwong. Han kjenner til at begrepet også brukes blant
helsepersonell og andre søkende mennesker. – Mindfullness er hentet fra et pali ord kalt sati. Sati betyr
egentlig bevissthet, men kan skje på flere nivå. Når du er i bønn har du mindfulness på det første nivået
der du er konsentrert rundt bønnens tema. Det høyeste nivået er derimot visdom som oppnås etter en
lang prosess med meditasjon, forteller Khunwong. Han setter pris på den positive interessen for
buddhismen som mange nordmenn har vist.

Digitale ressurser
Den thailandske buddhistforeningen
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Vennenes Samfunn,
kvekerne

Når jeg søker ned mot dybden i mitt
eget liv, ‘er våken overfor
FAKTA OM VENNENES
SAMFUNN, KVEKERNE
Medlemmer: ca 5-10 personer
Lokalitet: møtes privat
Etablert: i Stavanger 1818

kjærlighetens og sannhetens stemme
i hjertet’ (…), får jeg kontakt med
noe i meg selv som berører meg på
en særegen måte, gir en gjenklang
som jeg opplever som helhet og ro
og fellesskap.
Arnstein Finset 2001

V

ennenes samfunn kvekerne står i den kristne tradisjon, deltar i tverrkirkelig arbeid og er medlem
av Norges kristne råd. Kvekerne nedfeller imidlertid ikke religiøse erfaringer i faste dogmer eller

trosbekjennelser som skal gjelde for alle til alle tider. Mangelen på læresetninger fører til at ulike kvekere
kan komme fram til forskjellige slutninger i teologiske spørsmål. Dette mangfoldet ser kvekersamfunnet
som en kilde til åndelig berikelse. Kvekerne tror at Gud taler direkte til den enkelte. Når kvekerne samles
til andakt, sitter de i stillhet. Stillheten brytes først hvis noen i forsamlingen kjenner seg kalt til å formidle
opplevelser eller innsikter under andaktsmøtet. På denne måten tror kvekerne at hvert menneske kan
være Den Hellige Ånds talerør, og de har derfor heller ikke noe ordinert presteskap. Troen på en
guddommelig gnist i alle mennesker har stått sentralt gjennom hele kvekersamfunnets historie. Kvekerne
har tradisjonelt lagt liten vekt på ytre religiøse ritualer, og praktisere ikke dåpsritualer med vann eller
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nattverds ritualer med brød og vin. Kvekerne er opptatt av at tro fører til engasjement og ha ndlinger. Jesu
omtanke for samfunnets svakeste står som et levende eksempel til etterfølgelse for kvekerne.
Vennens samfunn ble stiftet i England i 1652 av Georg Fox. Herfra vokste antallet kvekere seg utover i
flere europeiske land. De første kvekerne kom fra England til Norge i 1814, som fanger under Napoleons
krigene. Dermed har kvekersamfunnet i Norge en 200 års historie, noe som ble markert med feiringen av
200-års jubileum i 2014. Det var likevel først i 1818 at det første kveker samfunnet ble etablert i
Stavanger.
Kvekernes historie er preget av mye forfølgelse for sin tro spesielt i Europa. Derfor emigrete mange
kvekere til USA og etablerte Vennens samfunn der. I Norge ble kvekerne først offisielt godkjent som et
selvstendig kristensamfunn med dissenterloven som kom i 1845, men mange opplevde likevel forfølgelse
og valgte å emmigrere fra Norge til USA. Av den grunn er det ikke så mange kvekere i Norge. - I dag har
det norske kvekersamfunnet rundt 138 medlemmer. Antallet har vært stabilt siden 50 -tallet, forteller
Linda Karen Eide og legger til at det i Bergen kun er 5 medlemmer. – Vi har likevel flere støttespillere
som deltar på samlingene våre i Bergen, så vi er som regel 10 personer, forteller Eide. Eide viser til
tidskiftet KVERKEREN som til tross for sine 138 medlemmer i Norge har over 600 faste abonnenter.
Vennenes samfunn har et eget årsmøte hvert år. - Der er vi ca 60-70 som møtes fra Alta til Lindesnes.
Under årsmøtet går vi gjennom regnskapet og utvikler budsjett, men vi har også et åndelig tema rundt
samlingen. I fjor var temaet «Speaking truth to power», i år skal vi fokusere på klimaet og skaperverket,
forteller Eide. Vennenes Samfunn er også en del av et verdensomspennende nettverk. – Når vi reiser til
utlandet eler hører at kvekere fra utalndet kommer hit tilbyr vi overnatting. I England har de et stort
nettverk og mange såkalte Meeting House med gode relasjoner internasjonalt, forteller Eide. I dag finnes
det kvekere i Øst-Afrika, USA, Sør-Amerika og Europa. Verdenskontoret til Vennens samfunn ligger i
England, i Friends House i London. – Vi har også engen kontorer i Brussel og New York som arbeider
for menneskerettigheter og fredsarbeid rettet mot EU og FN, forteller Eide og legger til at kvekere var
blant initiativtakerne til både Amnesty International og Green Peace.
Vennenes samfunn er medlem av Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL) og Frikirkerådet.
De har også etablert en organisasjon kalt Kvekerhjelp som driver prosjekter flere steder i verden, noen
med støtte av NORAD og av Utenriksdepartementet
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Aktiviteter
Den første søndagen i måneden holder Vennenes samfunn i Bergen andaktsmøte i hverandres hjem. –
Vi har ikke noe eget lokal, men jobber med å få et lokale gjennom STL sammen med andre mindre
trossamfunn i Bergen, forteller Eide. - Vi studerer tekster fra kvekernes bøker under våre månedlige
samlinger og har jevnlig besøk av andre mennesker på samlingene, sier Eide. Hver samling avsluttes med
15 minutters stille andakt. – Vi har ikke dåp eller sakramenter, men egne andakter for begravelse og egen
vielser ved ekteskap, sier Eide.
I 2014 arrangerte Vennens samfunn i Bergen et informasjonsmøte om kvekerne. – Vi ønsker å invitere til
slike informasjonsmøter hvert år, forteller Eide. På disse informasjonsmøtene vil de fortelle hav kvekerne
tenker om Gud, om å leve enkelt og om fred. – Kvekerne driver ikke med misjon, forteller Eide og legger
til at det mulig har vært noe misjonsvirksomhet tidligere i historien tilknyttet menighetene som ble
etablert i Øst-Afrika og Sør-Amerika.
De mest omfattende aktivitetene blant kvekerne
knytter seg til fredsarbeid. - Kvekerne var aktive i
1920-30 årene da fredsbevegelsen vokste frem,
forteller Eide og legger til at de blant annet etablerte
den internasjonal kvinneligaen for fred og frihet.
Kvekernes fredsarbeid har blitt anerkjent lenge og i
1947 fikk de Nobels fredsprisen. Kvekerne er også
kjent for sitt arbeid mot den del av skatten man
betaler i en stat som går til militært arbeid, den
såkalte fredsskatten. – Mange har blitt fengslet for å
nekte å betale den delen av skatten som går til
militæret, forteller Eide, og legger til at dette
hovedsakelig har skjedd i England. Eide forteller
også at mange kvekere er engasjert personlig i ulike
fredstiltak. Selv sitter hun i styret for det nye
Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø, der
den kjente fredsforskeren Johan Galtung er ledende.
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Tanker om dialog og toleranse i Bergen
Eide mener at dialog og toleranse er et naturlig utgangspunkt for Vennenes samfunn. -Vi er et tolerant
samfunn, og driver ikke med misjon fordi vi respekterer andre menneskers tanker om religiøse spørsmål,
påpeker Eide. Hun understreker også at kvekerne både i Bergen, nasjonalt og internasjonal lenge har
samarbeidet med andre organisasjoner og enkelt personer gjennom sitt arbeid for fred. – Vi tror på de
fire vitnesbyrd som er: fred, enkelthet, sannhet og rettferdighet. Vi tror at hvert menneske har en
guddommelig gnist, som gjør at de kan få kontakt med Gud uavhengig av hvilket tros- eller
livssynssamfunn de tilhører, forklarer Eide og legger til at dette gjør dialog og toleranse til en naturlig
tilnærming blant kvekerne.
Eide setter stor pris på samarbeidet i STL Bergen. - Dialog mellom trossamfunn er viktig. Vi er få i
Bergen og har ikke hatt anledning til å arrangere dialogmøter selv, derfor er vi glad for at. STL ble
etablert i Bergen, sier Eide. Hun påpeker likevel en utfordring som ligger i dette samarbeidet for de
trossamfunn som er minst. - Det blir mye fokus på Den norske kirke, Humanetisk Forbund og Islam, og
dette usynligjør mange av de mindre trossamfunnene, mener Eide. Hun tror derfor det er viktig at de
mindre trossamfunnene kommer sterkere frem ved å dra i gang dialogen om viktige tema i samfunnet. Det er så mye mer som rører seg i Bergen, sier Eide.

Hva bør elever vite om Vennenes samfunn kvekerne?
Eide mener det er mange som fremdeles tror at kvekerne går med spesielle klær og er en slags sekt. –
Dette er fordommer som må brytes ned. Det er riktig at kvekerne i begynnelsen ikke brukte sminke eller
smykker, men i dag fremstår vi ikke som en puritansk bevegelse. Faktiske er kvekerne ganske liberale, og
var for eksempel tidlig ut med å støtte homofile og lesbiske ekteskap allerede på 80 -tallet, forteller Eide.
Hun legger derimot til at kvekerne støtter et enkelt liv og er nøktern i forhold til alkohol bruk. –
Kvekerne var tidligere aktive i avholdsbevegelsen, fordi man så den skade alkoholmisbruk hadde blant
arbeiderne. Men i dag er de få som er direkte avholdsmennesker, sier Eide.
Kvekerne har også mange kvinnelige skikkelser som har utmerket seg i Vennenes samfunn. Eide trekker
spesielt frem Margareth Fell, som giftet seg med kvekerens grunnlegger Georg Fox. - Kvinner har alltid
hatt en sterk rolle og stått på lik linje med menn, forteller Eide..
Eide mener det også er viktig å få frem det forholdet kvekerne har til Bibelen. - Bibelen er en viktig skrift,
som vi alltid har med i andaktene, men vi tenker på den som skrevet av mennesker – ikke Gud! Alle
kvekere tror heller ikke nødvendigvis at Jesus var Guds Sønn, men heller et eksepsjonelt menneske og et
godt forbilde, forteller Eide, men legger til at det finnes både tydelige kristne kvekere, mer agnostiske
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kvekere og buddhist kveker. Eide forteller at det også finnes store kulturelle variasjoner mellom
kvekerne. – Da jeg besøkte medlemmer av Vennenes samfunn i Burundi ble jeg møtt med afrikansk
musikk og dans, forteller Eide. - Det som kjennetegner kvekerne er tanken om det guddommelige og
lyset som er i hvert menneske. Vi har et annerledes Gudsbildet og tror hver enkeltperson har dirkete
kontakt med Gud, man behøver ikke en prest som mellommann, avslutter Eide.

Digitale ressurser
Kvekersamfunnet i Bergen
Kvekersamfunnet The Religious Society of Friends (Quakers) in Norway
Friends House London
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