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85-årige Billy Graham planlegger nye
korstog.

Pilegrimstur til fel
Norske kristne og muslimer oppsøker hellige steder for å

55 316 815

Erlend Skarsaune
Indremisjonsforbundet
ﬁkk sin første konﬁrmant
da Joel Dyrhovden ble
konﬁrmert i Tysse bedehus 2. mai. Samnanger
Indremisjon er med det
den første indremisjonsforeningen som har hatt
konﬁrmasjon på bedehuset, etter det Sambåndet
kjenner til.

Naturlig. – Konﬁrmasjon betyr for meg at jeg
bekrefter at jeg vil være
kristen. For meg er det
naturlig å gjøre dette på
bedehuset, siden jeg har
gått her helt siden jeg var
liten, sier Joel.
Joel har hatt forkynner
Kåre Johan Hamre som
lærer med ett møte i måneden.
Undervisningen har
inneholdt kristen lære,
vektlegging av personlig
andaktsliv og oppgaver i
forsamlingen.
Opplegget er utarbeidet
av undervisningskonsulent
Jostein Skutlaberg i Indremisjonsforbundet.
Kritisk. Selve konﬁrmasjonen besto av trosbekjennelsen, skriftlesing
av konﬁrmanten, forbønn
og hilsener.
Far Sigmund Dyrhovden er ikke selv medlem
av Den norske kirke og
stiller seg kritisk til konﬁrmasjonsopplegget der.
– Det er for lite seriøst.
Lederkreftene som trekkes
inn i konﬁrmantopplegget,
er litt for umodne. Det er
på bedehuset vi har vår
kristne tilhørighet, derfor
er det ﬁnt at det nå åpnes
opp for konﬁrmasjon på
bedehuset, slik at vi får en
valgmulighet.
(Vårt Land, Bergen)

side

■ Billy Graham planlegger to nye korstog i
sommer, til tross for at han den siste uken har
vært til behandling for en mindre bruddskade
etter at han falt i sitt eget hjem nylig. Verdens
mest kjente evangelist er 85 år og skal holde
større møtekampanjer i Kansas City og Los
Angeles i løpet av sommeren.
Ifølge Graham-organisasjonen er «overraskende få» møteserier avlyst på grunn av sykdom,
tatt i betraktning at han har holdt det gående
som korstog-evangelist i snart 60 år. (Vårt Land)
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20 studenter fra
Norges Kristelige
Studentforbund og
Muslimsk Studentsamfunn drar
på pilegrimstur til
Al Aqsa-moskeen
i Jerusalem og
Jesu fødselskirke i
Betlehem.

to dager i Galilea og to dager sammen med palestinsk
ungdom på et leirsted utenfor Betlehem. Studentene
vil besøke hverandres hellige steder – som Al Aqsamoskeen i Jerusalem og
Jesu fødselskirke i Betlehem
– og felles hellige steder som
Abrahams grav.
– Turen er tredelt. Vi skal
oppleve religiøse steder. Så
er det en politisk del, hvor
vi skal få vite om dagens
konﬂikt i området. Og så
skal vi ha religionsdialog,
hvor vi møter kristne og
muslimer i området for å
høre deres erfaringer, sier
Mohammed.
– Vi skal møte personer fra
begge sider i konﬂikten i Israel. Og så ser det ut som vi
får møte Yassir Arafat hvis
situasjonen tillater det, sier
Garcia de Presno.

Bakgrunnen for pilegrimsturen er et samarbeid om
religionsdialog Norges
Kristelige Studentforbund
(NKS) og Muslimsk Studentsamfunn (MSS) har hatt
gående et par år. Etter gode
erfaringer med seminarene,
Dialog. Pilegrimsturen har
ville man gjøre noe mer.
fått veldig god respons blant
MSSs medlemmer.
Gode følelser. – Samar- – Veldig mange ville være
beidet ga gode følelser. Vi med. Det er veldig bra, også
ønsket at det skulle utvikle med tanke på den turbulenseg til å bli noe større enn te situasjonen i området, sier
bare å møtes og prate. Så da Mohammed.
kom ideen opp om en felles
Men ikke alle påmeldte
pilegrimstur, sier Kamran muslimske studenter får
F. Mohammed i MSS.
reise.
– I religionsdialogen er
– Vi må ha noen begrensdet viktig å gå i dybden på ninger for å få en god diaet så ømtålig tema som det log. De som skal reise, skal
hellige land. Vi vil oppleve bli kjent og alle må få delta,
pilegrimssteder for å forstå Mohammed.
hva de betyr for utøvelsen
Han peker på ulike grunav religion, sier Gunhild ner til hvorfor NKS og
Garcia de Presno fra NKS. MSS går så godt i lag.
– Interessen for religionsReligion og politikk. NKS dialog er felles. Vi er opptatt
har arrangert pilegrimsturer av det, opptatt av å ha kontil Israel og de palestinske takt med kristne for å vite
selvstyreområdene i 15 år, noe om bakgrunnen deres.
men i år vil være første Dialog er viktig.
gang kristne og muslimske studenter drar på felles
Gode venner. Mohammed
pilegrimstur dit. Program- forteller at de muslimske og
met inneholder en uke i kristne studentene er blitt
Jerusalem med dagsturer, venner.

Presentasjon: Kjell Kvamme og Randi Hegle

