Vil styre kunsten selv

India-valg var bønnesvar?

■ Bergen kirkelige fellesråd oppretter et eget utvalg for kunst og
kultur, og dermed overtar Den
norske kirke selv forvaltningen av
midler til kunst og kultur i byens
kirker. Tidligere har kommunens
kulturavdeling tatt seg av dette. I
utvalget sitter representanter for
samtlige prostier i Bergen. For 2004
bevilget Bergen kommune 600.000
kroner til kunst og kultur i kirkene.

■ Valget i India gir håp
for landets kristne minoritet. De ser på valget som
et bønnesvar, melder norea.
no. Gjennom tolv år har det
hindunasjonalistiske partiet
BJP styrt India, og siden
1989 er de ifølge Norsk Misjon i Øst blitt stadig mer
ekstreme i sin hindunasjonalisering av landet.

Nå får kirken selv
bestemme hvordan midlene skal
brukes.
– Det er ikke
helt uproblematisk å overta en Gunnar Wiik.
kommunal oppgave uten at nye administrative
ressurser følger med, påpeker kirkeverge Gunnar Wik.
(Vårt Land)

lles hellig land
føre religionsdialog.
– Tilbakemeldingene fra
våre medlemmer er veldig
positive, og mange treffer folk
i NKS også utenom om det
vi har arrangert felles. Det er
viktig i et samfunn hvor media deﬁnerer hva en muslim
er og hva en kristen er. Vi
møtes, blir kjent og får selv
oppleve hvordan de andre er,
sier Mohammed.

Offerbilde. NKS har lenge
jobbet med økumenikk og
dialogforståelse.
– Jeg tror vi lykkes fordi alle
er studenter, og har mye felleswww i livssituasjonen. MSS
består av andre generasjons
innvandrere, som står i den
spenningen det er å være religiøs i et sekulært samfunn.
Der beﬁnner også vi i NKS
oss, sier Garcia de Presno.
Hun tror turen med den
sammensatte gruppen blir
veldig spennende.
– Innad i gruppen er det
mye dynamikk, og samtidig
får vi mange inntrykk utenfra.
Vi vil også fokusere på tematisk innhold, og snakke om
hva for eksempel offertanken
har å si for vårt gudsbilde, sier
Garcia de Presno.

Kamran F. Mohammed
og Gunhild Garcia de
Presno er henholdsvis
muslim og kristen. Nå
reiser de på felles pilegrimstur til det samme
hellige land.
– Vi vil oppleve pilegrimssteder for å forstå
hva de betyr for utøvelsen av religion, sier Gunhild Garcia de Presno.
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Fem indiske delstater har
innført lover som forbyr
innbyggerne å skifte religion.
– Mange er redde for at
ekstreme hindunasjonalistiske grupperinger vil
bli enda mer ekstreme
etter valgnederlaget, sier
informasjonssjef i Norsk
Misjon i Øst, Jon-Geir

Dittmann.
– Men det er også langt
større forventninger til at
sentrale myndigheter vil
straffe ansvarlige for overgrep mot religiøse minoriteter som kristne og muslimer. For her gjorde ikke
den forrige regjeringen nok,
sier Dittmann.
(Vårt Land)

5.500 kroner fra
hver i Frikirken
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De 9.400 som står i «fullt
medlemskap» i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, bidro
i fjor med gjennomsnittlig
ca. 5.500 kroner hver til sin
kirke.
Synodesekretær Terje Solberg i Frikirken har kommet fram til dette snittallet
for givere til kirkesamfunnets
menigheter.

Øker. Tall fra Frikirkens 80
menigheter viser stor økning
i inntekter fra 2002 til 2003.
Totalt hadde menighetene
inntekter på i overkant av 73
millioner kroner. Dette er en
økning på 12,1 prosent fra
året før.
I Vårt Land torsdag gjenga
vi en melding fra Kristelig
Pressekontor som feilaktig
oppgav inntektsøkningen i
Frikirkens menigheter til 73
millioner kroner.
Det korrekte er at menighetene i fjor totalt hadde
inntekter på 73 millioner.
Inkludert i dette beløpet er
også offentlige tilskudd, leieinntekter o.a.
– Men om lag 75 prosent av
menighetenes samlede inntekter, dvs. ca. 54 millioner
kroner, er gaver, presiserer
Solberg til Vårt Land.
Lokal økning. Av menighetenes inntekter ble 7,3 millioner
kroner overført til Frikirkens
sentrale virkegrener – ytremisjon, misjon i Norge og
Israelsmisjon. Dette er en
nedgang på 0,7 prosent fra
året før.
Økningen i gaveinntekter
i Frikirken har de siste årene

hovedsakelig skjedd i lokalmenighetene. En stadig mindre
andel av menighetenes inntekter betales videre til fellesarbeidet. I 1997 betalte menighetene inn ca. 16 prosent
av sine inntekter til nasjonale
fellestiltak, mens dette tallet i
2003 hadde sunket til ca. 10
prosent.
I tillegg til gavene som kommer inn via menighetskassene,
blir det sendt om lag halvannen million kroner i gaver direkte til sentraladministrasjonen for Frikirkens indre- og
ytremisjonsarbeid.
Frikirken har i alt ca. 22.000
medlemmer, og derav 9.400
voksne i såkalt «fullt medlemskap».
– Det er disse 9.400 som har
størst økonomisk forpliktelse
til sin frikirke, og som står for
de ﬂeste gaveinntektene, sier
synodesekretær Terje Solberg.

«Smiths venner». Nylig
skrev Aftenposten om at bevegelsen «Smiths Venner»
«gir så det svir – til seg selv».
Bakgrunnen var tall som viser
at hvert medlem i Den norske
kirke i fjor bidro med gjennomsnittlig 55 kroner i kollekt og ofringer, så ga Smiths
Venner 2.186 kroner til sin
menighet.
Solberg mener at det er
dekning for å si at Frikirkefolk med «fullt medlemskap»
til sammenligning gir 5.700
kroner til sin kirke hvert år.
Dersom man deler gaveinntektene i Frikirken – vel 55
millioner kroner – på samtlige 22.000 voksne og barn
i medlemsprotokollene – er
gjennomsnittlig gavebeløp
2.500 kroner per år.

Kristen u-skole i Tromsø?
■ Roald Pedersen håper at
en kristen ungdomsskole kan
komme på plass til høsten
2005. Han mener at mange
foreldre er misfornøyd med
tilbudet til den offentlige skolen, skriver avisa Tromsø
– Vi vil ha mer kristen-

domsundervisning og ikke ha
et så liberalt forhold til dans
som i den offentlige skolen.
Disse to punktene er det størst
misnøye med blant endel foreldre, sier Pedersen.
Skolen skal ha plass til 60
elever.
(Vårt Land)
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