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Ser kobling mellom tr
Nyateister bruker de skandinaviske landene som eksempler
på at sekulære samfunn er de
lykkeligste. Psykologiprofessor
David Myers mener bildet blir
annerledes når man går på
individnivå.
TORE HJALMAR SÆVIK

Emmauskonferansen
◗ 4. - 6. oktober i Langesund
◗ Arrangør: Emmaus psykologiforening
◗ Bidragsytere: David Myers, Hildegunn Marie Tønnessen Schuff og
Kari Holmås
◗ Rundt 60 deltakere

tore.hjalmar.saevik@dagen.no

I helgen deltar Meyers på konferansen til Emmaus psykologiforening på Langesund bad i Telemark. Styreleder Sindre Storvoll er
svært fornøyd med å ha fått amerikaneren ens ærend til Norge.
– Han er en verdens fremste
forskere på skjæringspunktet mellom tro og psykologi, sier Storvoll.
Temaet for konferansen er «Er
det sunt å tro på Gud? Og hva er
sunn tro?».
– Forskning viser en positiv
sammenheng mellom religiøs tro
og blant annet lavt blodtrykk og
høyere levealder. Samtidig kan
en usunn tro, for eksempel med
et veldig rigid gudsbilde, henge
sammen med angstproblematikk
og føre til et større symptombilde,
sier Storvoll.

Mennesker eller steder
Et av spørsmålene Myers belyser
under konferansen, er om aktiv
religiøsitet skader eller gagner
mennesker.
– Ser du historisk på det, er
religion skadelig når den leder
mennesker til å gå til krig mot
andre. På den andre siden har for
eksempel kristendommen ledet
mennesker til å starte sykehus og
universiteter, og til å kjempe mot
apartheid og for menneskerettigheter, sier Myers til Dagen.
Men i denne sammenhengen
mener han det også er viktig å
spørre om religiøse mennesker
har det bedre eller verre enn de
som ikke har noen aktiv tro.
– Svaret på dette spørsmålet
avhenger om du ser på religiøse
individer eller religiøse steder, sier
han.

KVART NORSK: David Myers
har 25 prosent norske aner,
men har ikke vært i landet før
denne helgen. FOTO: SINDRE STORVOLL

Ifølge den amerikanske professoren er nemlig tendensen at
mennesker i sekulære samfunn,
som de skandinaviske landene og
de minst religiøse statene i USA,
har det best.
Relativt få røyker, folkehelsen er
god og levealderen er høy. Han registrerer at nyateister bruker dette
som argument når de snakker om
sekulariseringens velsignelser.

Bedre helse
– Ironisk nok er bildet annerledes
hvis du ser på individer. De mest
religiøse tenderer til å greie seg
litt bedre. De er gladere, har bedre
helse, røyker mindre og så videre,
sier han.
Myers erkjenner riktignok at
de religiøse har et litt lavere ut-

HELSEBRINGENDE: Hva som kjennetegner en sunn tro er noe av det som blir belyst under Emmauskonferans

dannings- og inntektsnivå, men
mener likevel man må erkjenne at
troen ser ut til å slå positivt ut.
– Individnivået er det viktigste,
sier psykologen.
Han understreker at dette gjelder i en amerikansk kontekst.
Ifølge Storvoll finnes det ikke

sammenliknbare tall i norsk sammenheng.

Oppriktig tro
Andre eksterne bidragsytere under konferansen er høgskolelektor Hildegunn Marie Tønnessen
Schuff fra Ansgar Teologiske Høg-

skole og lege og forkynner Kari
Holmås. Rundt 60 personer fra
hele landet, både studenter og arbeidende, deltar på konferansen.
Den blir arrangert for tredje gang.
Antallet deltakere har steget hver
gang.
– Jeg mener det er et veldig stort

Gir Bibelen til sine egne i India
Med økonomisk bistand fra
Bibelselskapet og Normisjon får
malpahari-folket i India endelig
Det nye testamentet på sitt eget
språk.
Sted: Dødehavsklinikken Det Norske Rehabiliteringssenteret, Dødehavet

JOHANNA HUNDVIN ALMELID
johanna.hundvin.almelid@dagen.no

Etter årtier med fullt fokus på tekst
og grammatikk kan Ramchanda
Singh puste ut.
Han skriver for hånd, og har
brukt sin sirlige håndskrift når
han har jobbet med Bibelen til folkeslaget som snakker malpahari.
Folkeslaget teller i dag ca 100.000
personer og Det nye testamentet
er det første større litterære verket
som er utgitt på deres eget språk.

Radioevangeliet
Singh var den første i sitt område
som ble kristen, og har ivret for
å sette i gang oversettelsesarbei-

det i regi av den lutherske kirken,
NELC gjennom prosjektet Radio
Dumka. I radioredaksjonen er
det evangelister som snakker på
radioen og som også reiser ut i
landsbyene for å møte lytterne ansikt til ansikt. Det er i dette arbeidet den nye oversettelsen vil være
til hjelp.
– Nå kan evangelistene ha med
seg Det nye testamentet og lære
lytterne av radioen til å lese selv
hva som står i Bibelen, sier Oddvar Holmedal som er Normisjons
landansvarlige for India.
14. september ble tre tusen testamenter levert fra trykkeriet.
I en pressemelding sier Holmedal at Det nye testamentet vil bety
mye for folkets kultur. Hvor mye
det vil bli lest avhenger av at barna
får gå på skole og lære å lese. Men
nå kan de endelig lese Guds ord på
sitt eget morsmål høyt i sine egne
gudstjenester. Det er fantastisk,
sier Oddvar Holmedal. DAGEN

DEN FØRSTE: Ramchanda
Singh var den første i sitt
område som ble kristen, og
har ivret for å sette i gang
oversettelsesarbeidet i regi
av den lutherske kirken, NELC
gjennom prosjektet Radio
Dumka. FOTO: SAM TORE BAMBLE
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ro og helse

sen denne helgen. FOTO: SCANDINAVIAN STOCKPHOTO

behov for det vi driver med, sier
Storvoll.
Emmaus psykologiforening ble
etablert i 2007. Initiativtakerne
savnet at eksistensielle spørsmål
fikk plass i psykologifaget. Ifølge
nettsiden emmaus.org er det en
«undrende organisasjon som ut-

forsker skjæringspunktet mellom
psykologi og kristen tro».
Storvoll påpeker at Paulus skriver til sin medarbeider Timoteus
at han er inderlig glad i ham på
grunn av hans oppriktige tro. En
slik oppriktighet og ærlighet ønsker han også skal prege Emmaus-

fellesskapet. Slik tror han det også
blir rom for at mennesker med
forskjellige synspunkter kan møtes til konstruktiv samtale. DAGEN

Utvalg skal gjennomgå pelsdyrnæringen
I statsråd fredag ble det nedsatt et
utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen. Fylkesmann Anne
Karin Hamre skal lede utvalget,
som har ni medlemmer.
Formålet med utvalgsarbeidet er
å bidra til forutsigbarhet til pelsdyrnæringens framtid i Norge.
Utvalgets jobb er å både utarbeide
et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt
avvikling.
Landsbruks- og matminister
Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
mener utvalget gir et godt grunnlag for objektiv gjennomgan
g av pelsdyrhold i Norge og internasjonalt.
– Jeg er glad vi har fått et utvalg
med bred faglig og erfaringsmessig bakgrunn, sier Vedum i pressemeldingen fra Miljøverndepartementet.
Miljøvernminister Bård Vegar
Solhjell (SV) sier det å få avklart
pelsdyrnæringens framtid i Norge

,93 0¯ 6%)%.
PELSDYR: Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet til pelsdyrnæringens framtid i Norge.
FOTO: ALF OVE HANSEN, NTB SCANPIX

er en svært viktig sak.
– Jeg ser fram til å lese utredningen når den er klar om et års
tid, sier han.
Dyrevernalliansen er sterkt kritisk til utvalget.
– Helt unødvendig, og en hån
mot alle dyrevernere på Dyrenes
Dag, mener organisasjonen.
De oppfordrer den påtroppende borgerlige regjeringen til å
avvikle statsstøtten til næringen.

Pelsnæringen mottar støtte på
rundt 44 millioner i året.
Næringen håper på sin side at
utvalget vil konkludere med at
pelsdyr er en naturlig del av landsbruket i Norge.
– Pelsdyrnæringen er en lønnsom del av norsk landbruk, og
således svært viktig for å sikre bosetting og verdiskaping i DistriktsNorge, skriver Norges Pelsdyralslag i en pressemelding. NTB
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