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Emmaus psykologiforening 
vil finne ut mer om hva som 
er sunn og usunn tro, lykke,  
glede og god helse.

Et tankerom. – De eksistensi-
elle spørsmålene savnes ofte i 
psykologifaget. Derfor ble vår 

forening etablert i 2007. Stadig 
flere opplever Emmaus psyko-
logiforening som møtepunkt, 
tankerom og trosfellesskap for 
mennesker med interesse for 
skjæringspunkter mellom kris-
ten tro og psykologi, sier styre-
leder Sindre Storvoll.

Emmaus psykologiforening 
består hovedsaklig av kristne 
studenter som studerer psyko-

logi, men rommer også andre, 
og ikke bare studenter, som er 
opptatt av slike temaer.

Tabu. Storvoll viser til en un-
dersøkelse blant studenter på 
profesjonsstudiet i psykologi 
ved Universitetet i Bergen for 
noen år siden.
! 9 av 10 opplever at faget ikke 
har fokus på religion.

! 3 av 10 mener faget ser ned-
settende på de med en tro.
! 4 av 10 mener faget har en 
stereotyp oppfatning av religi-
øse.
! 15 prosent hadde opplevd at 
de med en tro ble latterliggjort.

Etableringen av Emmaus psy-
kologiforening var svar på det 
særlig psykologistudenter opp-
levde som neglisjering av tros-

Psykologer jakter på sunn tro og god helse

Professor David Myers kom-
mer til høstens konferanse i 
regi av Emmaus psykologi-
forening.

 ! Tor B. Jørgensen (bildet) er valgt 
til Bispemøtets nye visepreses. Bisko-
pen i Sør-Hålogaland erstatter Oslo-
bispen Ole Christian Kvarme i dette 
vervet. Bispemøtets arbeidsutvalg be-
står den neste perioden av preses Helga 
Haugland Byfuglien, visepreses Tor B. 
Jørgensen og Møre-biskop Ingeborg 
Midttømme. Bjørgvin-biskop Halv-
or Nordhaug er nytt varamedlem til 
Bispemøtets arbeidsutvalg. Vårt Land

JØRGENSEN  
NY VISEPRESES

Ingen samlivslære 
fra biskopene nå
Jan Arild Holbek
jan.arild.holbek@vl.no 22 310 439

Bispemøtet vil tidligst i okto-
ber komme med sin læreutta-
lelse om homofili og samliv.

Det er klart etter at Den nor-
ske kirkes tolv biskoper denne 
uka har vært samlet til møte. 
Mandag mottok Bispemøtet 
innstillingen fra samlivsutval-
get, som biskopene selv hadde 
oppnevnt.

– Ansvarsfraskrivelse. I Vårt 
Land i går anklaget Nils-Tore 
Andersen biskopene for å ha 
bedrevet «ansvarsfraskrivelse» 
i stedet for «biskoppelig lære-
ansvar» i håndteringen av sam-
livssaken.

– Vi ville ikke ha enda en ut-
valgsinnstilling, men en lære-
uttalelse fra de sittende bisko-
pene, sa Andersen. Han var 
kirkerådsleder da rådet i 2009 
sendte sin bestilling til Bispe-
møtet. 

– Refleksjon. – Vi vil svare på 
det Kirkerådet har bedt om. 
Første del av bestillingen var 
en henstilling til Bispemøtet 
om «å forestå en utredning». 
Den utredningen med reflek-
sjon og beskrivelse av ulike må-
ter å tenke og argumentere, 
har vi nå fått. Det interessante 
er ikke hva utvalget mener, 
men hva Bispemøtet sier. Jeg 
her flere ganger presisert at ut-
valget bare har levert et forar-
beid til den læreuttalelsen som 
Bispemøtet skal komme med, 
ventelig i oktober 2013, sva-

rer Bispemøtets preses, Helga 
Haugland Byfuglien. 

«Samlivsspetakkel.» Ander-
sen mener at offentliggjørin-
gen av utvalgsinnstillingen 
bidrar til mer «samlivsspetak-
kel», og at Bispemøtet derfor 
«raskest mulig» må komme 
med «en læremessig holdbar 
uttalelse».

– Har dere på møtet denne uka 
vurdert umiddelbart å komme 
med en bispeuttalelse om deres 
vurderinger og styrkeforholdet i 
meninger om samlivsspørsmålene?

– Nei, vi ble raskt klare på at 
vi ikke nå skulle gå ut med po-
sisjoner. Biskopene har en sam-
let forståelse av at dette er noe 
vi skal arbeide videre med fram 
til oktober, svarer Byfuglien.

Kirkemøtet avg jør. Det mest 
kontroversielle temaet i den 
kirkelige samlivsdebatten er 
spørsmålet om kirkelig vigsel 
for homofile. Det er Kirke-
møtet som har myndighet til 
å vedta liturgier, men det kan 
først skje etter at Bispemøtet 
har avgitt en læremessig vur-
dering av spørsmålet.

Kirkerådet har gjort det klart 
at det først må være en prinsi-
piell drøfting av dette temaet 
på Kirkemøtet, og det kan først 
bli våren 2014. Forslag om  
liturgi for vigsel av homofile 
må eventuelt behandles i Kir-
kemøtet et senere år. Det betyr 
at Den norske kirke tidligst i 
2015 kan ta stilling til spørsmå-
let om å innføre en liturgi for 
vigsel av homofile par.

Stig-Øyvind Blystad
stigb@vl.no 22 310 399

En dansk test som 
skal sile ut ekstre-
mistiske imamer, 
rammer i praksis 
kun kristne og 
mormonere.

– Vi kjenner de fleste utenland-
ske forkynnerne og ut ifra tal-
lene er det bare to som kan være 
muslimer. Dette bekrefter det vi 

sa da loven ble laget: Den ram-
mer kun kristne, sier Hans Hen-
rik Lund i Kirkernes Integra-
tions Tjeneste (KIT) som bistår 
landets 200 migrantmenigheter.

Det er den danske avisen Kris-
teligt Dagblad som melder at 

det kun er kristne og mormo-
nere som må avlegge prøven i 
dansk språk og samfunnskunn-
skap, som ble innført som et 
krav til utenlandske forkynnere 
i 2010. Prøven må være bestått 
innen seks måneder etter an-
komst. 

Sidsel Amundsen, Infor-
masjon og Samfunnskontakt 
hos Jesu Kristi Kirke av Siste  
Dagers Hellige i Norge, forstår 
frustrasjonen.

– Dette blir helt feil, sier hun 
til Vårt Land. 

Prinsippsak. Prøven var et for-
søk på å sile ut ekstremistiske 
muslimske forkynnere, men av 

FORKYNNERLOV
«Imamloven» i Danmark 
krever etter 2010 at utenland-
ske forkynnere består en 
prøve i dansk språk og sam-
funnskunnskap.
Den må avlegges og bestås 
innen seks måneder etter 
ankomst for å få oppholdstil-
latelse.  Kilde: Kristeligt Dagblad

Kristne må avlegge ‘imam-prøve’
Mormonerne Eldste Josh Godfrey og Eldste Benjamin Torjesen er misjonærer i Oslo. Godfrey har 
studert både norsk språk og samfunnskunnskap før han kom til landet.  Foto:   Erlend Berge/Vårt Land/arkiv
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Vil du gjøre en 
forskjell?

Som diakon vil du få muligheten til 
å arbeide med mennesker i 

utsatte livssituasjoner, 
og være en brobygger mellom kirken 

og samfunnet. 

Du har store muligheter for å få jobb 
både i institusjoner, organisasjoner 

og i kirken i Norge,
 i misjonsarbeid, eller i 

kristent bistandsarbeid i utlandet.

   Les mer på www.mf.no/studier

Søk via samordna opptak innen 
15. april 2013

Diakon-utdanningen tilbys i samarbeid med Diakonova.

FEM NYE PINSEMENIGHETER
 ! På Pinsebevegelsens lederkonferanse LED 13, som sist uke ble arrangert i Stokke i Vestfold, 

ble fem nye menigheter innen bevegelsen presentert. De fem menighetene er Oasen (Søgne), 
Landsbykirken (Randaberg), Sion (Sandnessjøen), Trupet of faith Ministries og Holy Church of 
Jesus (Oslo) og Menighet av forsoning i Jesus Kristus (Oslo). Det er et år siden bevegelsen rundet 
300 menigheter i Norge, og den vokser stadig. Antall norske pinsemenigheter er nå oppe i 307. 
 KPK

GJENVALGT SOM PINSEVENNLEDER
 ! Sigmund T. Kristoffersen ble sist helg gjenvalgt som leder av Pinsebevegelsens lederråd. Val-

get fant sted under Samtaleforum på LED13 i Stokke i Vestfold. Kristoffersen fikk 326 ja, fem nei 
og én blank stemme, melder Korsets Seier. Også resten av lederrådet er uendret, og består av Fred 
Håberg, Andreas Hegertun, Trond Eriksen, Ingrid Erlandsen og Linn Byberg. KPK

Psykologer jakter på sunn tro og god helse
dimensjonen på fagfeltet psy-
kologi.

Foreningen har nå om lag 120 
medlemmer i hele landet. En år-
lig konferanse samler både med-
lemmer og andre til fordypning 
og inspirasjon. Årets konferanse 
arrangeres helgen 4.–6. oktober 
i Langesund.

Sunn tro. Årets hovedtema er: 

«Er det sunt å tro på Gud? Og 
hva er sunn tro?»

Styreleder Sindre Storvoll er 
meget fornøyd med at Emmaus 
psykologiforening har fått pro-
fessor David Myers som hoved-
bidragsyter på konferansen. Han 
arbeider ved Hope College, et 
kristent universitet i Michigan, 
USA.

– Myers er en anerkjent pro-

fessor i psykologi og blant de 
mest prominente forfatterne 
innenfor religionspsykologi. 
Å få Myers til konferansen er 
for Emmaus og for vårt fagfelt 
nesten som om Messi kom på 
treningssamling til et student-
lag i fotball eller at Paven be-
søkte Katolsk studentlag. Stort 
er det i alle fall, smiler Sindre 
Storvoll.

de 80 som har gjennomført tes-
ten, er halvparten kristne og den 
andre halvparten mormonere.

– Jeg skjønner veldig godt at 
de reagerer, sier Amundsen. 

– Hvordan ville dette berørt dere 
dersom en slik lov ble innført i 
Norge?

– Det ville nok ikke blitt et 
stort press på våre misjonærer. 
De har et forberedelseskurs  
både i norsk språk og samfunns-
kunnskap. Men dette handler 
om prinsippet. 

Fritas. Imamer slipper å ta 
prøven dersom de kommer til 
Danmark som flyktninger el-
ler ved familiegjenforening. 

Tyrkiske imamer får fritak fra 
språkprøven på grunn av en 
særavtale med EU. Den dan-
ske loven blir nå kritisert fra 
mange hold. 

– Jeg var imot prøven fra star-
ten. Det var opplagt at man 
ikke kom til å ramme dem 
man ønsket å ramme, men hel-
ler dem man ikke ville ramme. 
Jeg håper at den sittende regje-
ringe n avskaffer den, sier Bir-
the Rønn Hornbech fra partiet 
Venstre.

Uenige. Integreringsordfører 
i Socialistisk Folkeparti, Ka-
rina Lorentzen Dehnhardt, er 
ikke enig. 

– Det er utmerket at folk som 
skal forkynne religion i landet 
vårt har kunnskap om sam-
funnet de skal arbeide i. Det 
er ikke bare muslimer som er 
ekstreme. Det kan vi finne ek-
sempler på i alle verdens reli-
gioner.

Anders Gadegaard, domprost 
og leder i Danske kirkers råd, 
er kritisk. 

– I utgangspunktet synes vi det 
er i orden med en liten prøve. 
Men vi er kritiske til at loven er 
innrettet slik at det stort sett er 
kristne og mormonske forkyn-
nere som må ta den. Vi synes 
ikke at loven virker etter hen-
sikten.

Kristne må avlegge ‘imam-prøve’


