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Temanummer St. Sunniva 2/2014: “I samtale”

Året var 2000. Jeg var 16 år og over middels glad i kongelige bryl-
lup, noe jeg kan takke min rojalistiske mormor for, hun som for øv-
rig fikk meg og lillebrødrene til å stå giv akt og ta speiderhilsen (!)
foran tv’n da Prinsesse Diana ble gravlagt. Derfor fulgte jeg nøye

med da Haakon og Mette-Marit annonserte sin forlovelse. For da støyen
rundt Mette-Marits fortid hadde lagt seg, var det ordene om hvor viktig ”den
gode samtalen” var i forholdet deres, Stine 16 år husket. Og målet om den
gode samtalen har i grunn fulgt meg siden, både faglig i studietiden, profesjo-
nelt i jobben som prest og i relasjon med familie og venner. Et kjapt søk på
Google viser også at ”den gode samtalen” er et populært tema. Det er kurs og
coacher, bøker og business.

I dette nummeret av St Sunniva dreier mange av bidragene seg rundt samtale.
I sin artikkel ”Her er eg – kven er du?”, som handler om Kvinneguppa for di-
alog i Groruddalen, er det den gode dialogiske samtalen prest Elisabeth Kje-
tilstad søker kunnskap om. Hun ser på samtalepraksisen som har utviklet seg
i denne dialoggruppa, og har blant annet fokus på hvordan kjønn spiller inn
når man vil skape rom for åpnende, dialogiske samtaler. Samtaler der ulikhet
ikke er en trussel og der en tør prøve ut tanker som ikke er ferdig tenkt. Ar-
tikkelen gir oss innblikk i et arbeid som både gir inspirasjon og praktisk
kunnskap om gode dialogiske samtaler. 

Vi har også hatt en samtale med prest i Paulus, Grete Hauge, som nylig har
gått av med pensjon. Grete har tidligere mottatt NKTFs ærespris og har vært
en pioner i arbeidet for en åpen og inkluderende kirke. I intervjuet med hen-
ne samtaler hun og intervjuer Anette Gjerde Hansen om blant annet Guds-
bilder, kall og brennende engasjement.

>
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Etter ønske fra leserne, er vi er glad for å introdusere en ny spalte i dette num-
meret ”Mitt liv som feminist”. Flere har etterlyst feministteologiske lesetips,
og med denne spalten ønsker vi i å gi korte, men forhåpentlig inspirerende
innblikk i det som har formet viktige kvinner innenfor kirke, kjønn og teolo-
gi. I dette nummeret møter vi professor Jorunn Økland og førsteammenuen-
sis og tidligere redaksjonsmedlem i St Sunniva Merete Thomassen og deres
feministiske forbilder og yndlingsbøker.

Det er nemlig definitivt ingen tvil om at det fortsatt trengs gode samtaler om
kjønn og teologi. I høst kom boka ”Prinsesser i Bibelen”, og på forfatterens
hjemmeside kan man blant annet lese ”Jenter som liker prinsesser vil elske å
lese om kvinnene i Bibelen. […] Lukk opp boken og hjelp datteren din å finne
verdien og meningen i livet som Guds lille prinsesse!” For fortsatt er det sånn
at feministteologer som skal kjøpe bibelbøker til barn de er glad i, ofte går
skuffet ut av bokhandelen, slik Sara Moss påpeker i anmeldelsen av Fru Noah
og søster Mirjam. Og fortsatt er det sånn at jenter og kvinner stadig vekk re-
presenteres på høyst problematiske måter. 

Så da må samtalene tas. Igjen og igjen. Både de store og de små. Både med
venninna som ikke skjønner hvorfor man trenger å kalle seg feminist i 2015
og med prestekollegaene om hvorfor ”Prinsesser i Bibelen” ikke er årets jule-
gave. De må tas fordi vi vet at gode samtaler gir nye perspektiver og kan skape
forandring!  Heldigvis.

Vi beklager at St Sunniva 2/2014 har blitt forsinket og derfor kommer i be-
gynnelsen av 2015. Vi i redaksjonen jobber frivillig og har av ulike grunner
hatt meget redusert kapasitet høsten 2014. 

God lesning!
Stine Kiil Saga, redaktør og

Dorothee Ziller, nummer-redaktør
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Her eg - kven er du?
«Kvinneguppa for dialog» besøker Bait-un-Nasr

Forskningsartikkel vurdert av redaksjonsuavhengig fagfelle, av Elisabeth Kjetilstad, cand.
theol og kapellan i Høybråten, Fossum og Stovner. E-post: elisabeth.kjetilstad@oslo.kirken.no 
Hefte 2/2014

«Sei meg kven du er saman med, så skal eg seia deg kven du er», heiter det i eit gammalt
ordtak som kan setja i gang interessante refleksjonar: Kven er eg, og kven er du? Kven er eg
saman med, kven er du saman med?  Sjølv var eg flau. Eg budde i fleirkulturelle Grorudda-
len og kjende ikkje ein einaste muslim i nabolaget. Me bur i same delen av byen, handlar på
den same butikken, tek den same bussen. Likevel er det som om me lever parallelle liv. Si-
dan 2008 har eg jobba som prest i Høybråten kyrkje. Soknet spenner over eit område som
grovt sett er delt mellom å vera prega av store hus og hagar «på oversida» av kyrkja og blok-
ker «på nedsida» av kyrkja og dette bustadmønsteret seier noe om kven som bur kor. I man-
ge av husa og hagane bur veletablerte folkekyrkjekristne nordmenn, medan innvandrar-
prosenten er høg i blokkene. Som prest i kyrkja brukar eg mykje av tida mi på å førebu og
gjennomføra gudstenester, dåp, gravferd, konfirmasjon og anna trusopplæring som har
døypte og tilhøyrande i kyrkja som målgruppe, noko eg trivs med. Samtidig vart det tidleg
klart for meg at kyrkjelydsarbeid i denne konteksten også handlar om å strekka seg utover
dei døypte og tilhøyrande sine rekker. Å vera kyrkje i Groruddalen  handlar om å skapa mø-
teplassar, kor menneske som ikkje kjenner kvarandre kan møtast. Kyrkjelydsarbeid handlar
om å bidra til eit trygt og fredeleg nærmiljø kor det er godt å leva, noko også prost Anne
Hilde Laland i Østre Aker Groruddalen prosti har sett. I 2010 sette ho ned ei ressursgruppe
som skulle jobbba fram eit strategidokument for kyrkja i prostiet og arbeidsgruppa landa
på følgjande visjon: «Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdig-
het og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen»1 Og eg spurte meg
sjølv: Finnst det muslimar i Groruddalen som vil snakka med meg? Kven er de? Kva tenkjer
de på? Eg fekk eit tips om ei eg kunne ringe, og ho som tok telefonen har vore ein god dia-
logpartnar og venn sidan den gong. Fleire kvinner vart med i samtalen, ei kvinnegruppe for
dialog var etablert.

1.  «Rapport fra strategigruppen for Østre Aker prosti», 2010. 
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Avklaringar 
Problemstilling Med utgangspunkt i erfaringane til «Kvinnegruppa for dialog», som er
eit samarbeid mellom Høybråten, Fossum og Stovner menighet og Internasjonal Kvinne
Klubb på Haugenstua, ønsker eg å skapa ny kunnskap om korleis ein kan legga til rette for
at menneske som normalt sett ikkje treff kvarandre, kan bli kjende og møtast for dialog.
Dette gjer eg gjennom å fortelje om og analysere eit besøk som «Kvinnegruppa for dialog»
gjorde til Bait-un-Nasr på Furuset våren 2013. Fordi gruppa har vore avgrensa etter kjønn,
vil eg sjå på korleis kvinnene i dialoggruppa opplever å vera i ei definert kvinnegruppe og
eg diskuterer om dette er eit viktig trekk ved dialoggruppa som spelar inn når ein vil skapa
rom for opnande dialogiske samtalar. Eg vil analysera samtale- og møtepraksisen i den be-
stemte dialoggruppa med utgangspunkt i fire omgrep frå feminisme og dialogfeltet, og un-
dersøkja kva desse omgrepa kan gje til praktisk dialogarbeid. 

Arbeidsmetode: Deltakande observasjon Det var ei oppgåve som eg skreiv i
samband med etterutdanningskurset «Dialogisk menighet» som i første omgang fekk meg
til å arbeida fagleg med dialogen i Kvinnegruppa, og skriva denne artikkelen.2 Ei viktig av-
klaring, er at eg både har vore deltakar og observatør i prosjektet. Dette kallast deltakande
observasjon, og utfordringane med denne arbeidsmetoden er sentral i etnografisk metode.
Det at ein er deltakar og ikkje berre observatør, gjer at ein brukar mange sider av seg sjølv
for å generera data, og ein av fordelane er at ein tek del i erfaringa og får tilgang til infor-
masjon på ein annleis måte enn ein gjer om ein berre er observatør. Som deltakande obser-
vatør var eg leiar og forskar i eit besøksprosjekt som var sårbart og utfordrande for mange,
og som me på førehand ikkje kunna vita korleis ville gå. Som ein av leiarane i gruppa var
eg meir sensitiv for mogleg konflikt, enn eg ville vore dersom eg berre hadde hatt ei obser-
verande rolle. Men eg vurderer likevel dette engasjementet som ein ressurs i forskinga fordi
eg støttar meg på feministisk teori som løftar fram verdien av å bry seg om («care») det som
ein forskar på. Ei som har arbeidd med dette er feministen Donna Haraway. Ho held fram
at alle ser noko frå ein bestemt ståstad og at ein som forskar må reflektera over kva denne
ståstaden er og korleis ståstaden påverkar forskaren, forskinga og funna.3

Eg tykkjer det er mange fordelar med å vera deltakande forskar. Samtidig er det viktig
at ein deltakande observatør ikkje går så opp i deltakinga at ein ikkje klarer å reflektera over
kva ein deltek i. Ein deltakande observatør må kunne veksla mellom å gå inn og ut av erfa-
ringa og ha ei refleksiv haldning til det som skjer og eiga rolle, noko som er ein spennande
og utfordrande balanse. I gjennomføringa av møta ser eg at engasjementet og ansvarskjens-
la kan ha ført til at eg i visse situasjonar kan ha vippa over mot å vera meir deltakar enn for-
skar. Dette vert ekstra tydeleg når eg har blitt følelsesmessig engasjert og dei gongene noko
uventa skjedde. I andre situasjonar har det vore lettare å sjå seg sjølv og dei andre meir utan-

2.  Eg vil retta ein stor takk til Anne Hege Grung, førsteamanuensis ved Det praktisk-teolo-
giske seminar, for vegleiing og innspel undervegs i arbeidet. Eg vil også takka Hanne Cecilie
Geirbo, sosialantropolog og stipendiat ved institutt for informatikk, UiO, og den/dei anonyme
fagfellen/e som har komme med gode innspel og kommentarar. 
3.  Haraway, «Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of
Partial Perspective»  1988
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frå. Her vil eg lyfte fram at det faglege arbeidet i etterkant, og avstand i tid, har vore med på
å skapa rom for refleksivitet. Eg er klar over at engasjementet for dialogprosjektet føl inn i
arbeidet med å analysera feltnotat og materialet i etterkant av møta. Undervegs i arbeidet
har eg somme tider lurt på om eg tidvis idylliserer eller harmoniserer meir enn rett er? Eg
har spørsmålet med meg som eit nyttig korrektiv, samtidig minner Haraway om at oppgåva
mi som forskar er å arbeida med materialet frå min ståstad, med dei rollene eg har som
kvinne, prest, venn, del av lokalsamfunnet, deltakar,  arrangør og forskar. 

Forteljinga under er fortald i samråd med «Kvinnegruppa for dialog», fordi kvinnene i
dialoggruppa er opptekne av at erfaringar skal delast, til inspirasjon og lærdom for andre.
Gruppa støttar det nødvendige i å løfta fram både utfordringar, det ubehagelege og det van-
skelege, og i denne realismen ligg truverdet og muligheitene til å læra og bli inspirert. Når
det er sagt, vil eg vera tydeleg på at eg ikkje har eit konfliktfokus i forteljinga.

Arbeidsmetode: Innsamling og bearbeiding av material Raymond Madden
viser at det å skriva er ein sentral del av forsking basert på etnografisk metode. Han deler
skriveprosessen inni tre hovuddelar: å skriva ned feltnotat, skriva ut analysen og å skriva ut
forteljinga.4  Arbeidsmetoden som eg har brukt kan seiast å passa inn i dette mønsteret:
Først skreiv eg feltnotat, deretter analyserte eg gjennom skriving, før arbeidet munna ut i
oppgåve og artikkel. Før prosjektet med å skriva oppgåve og artikkel tok til, fekk eg munn-
leg samtykke  av kvinnene i «Kvinnegruppa for dialog» og kvinnene som var med på møtet
i Bait-un-Nasr at eg kunne notera ned sitat og hendingar til bruk i oppgåva som eg skulle
skriva. Dei som ikkje ville refererast sa i frå om det.  I etterkant avklarte eg at materialet kan
brukast i samband med denne artikkelen som du no les. I forteljinga ligg eg tett på hendin-
gar og samtalar på møta, der eg noterte for hand. Dei siterte deltakarane har lese forteljinga
om det førebuande møtet i Kvinnegruppa og besøket til Bait-un-Nasr og har godkjent sitat
og skildringa av dei konkrete hendingane på møta. Men artikkelen sine analysar og disku-
sjonar står for mi rekning. I arbeidet med å analysera materialet gjekk eg  gjennom feltno-
tata og identifiserte hovudemne i materialet, før eg drog inn relevant litteratur for vidare
refleksjon. Eg såg at dei gruppemetodiske omgrepa «å bli lytta i tale» (“hearing into spe-
ech”), «skilnadens hermeneutikk» («the hermeneutics of difference»), den «kroppsleggjor-
de, integrerte spiritualiteten» («embodied spirituality») samt rot og uorden («messiness») 5

var særleg nyttige i arbeidet med å analysera og løfta fram viktige trekk ved den dialogiske
praksien i «Kvinnegruppa for dialog» og besøket til Bait-un-Nasr.  Desse omgrepa vert næ-
rare presenterte i avsnittet «Metode, praksis og erfaringar». 

Om «Kvinnegruppa for dialog»
Kontekst Området rundt Haugenstua og Høybåten er ein mangfaldig stad, prega av både
einebustader med hage, blokker og høg andel av minoritetar. Mange som bur på Høybråten
seier at dei opplever at Høybråten er delt mellom villastrøka og områda med blokker. Om-
rådet ligg ein kort gåtur frå Furuset som også prega av eit stort religiøst mangfald. Her re-

4.  Madden, Being Ethnographic: A Guide to the Theory and Practice of Ethnography, 2010
5.  Mi omsetjing av dei engelske omgrepa
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knar ein at omlag 1/3 av befolkinga er medlem i Den norske Kyrkja, 1/3 er muslimar og 1/
3 ikkje er medlem i noko kristent eller muslimsk trussamfunn.6 Over E6, vis-a-vis Furuset-
senteret, ruvar Bait-un-Nasr, huset til Ahmadiyya-menigheten. Planlegginga og bygginga
av Bait-un-Nasr førte på eit tidspunkt til mykje uro, noko hærverk og konflikt i bydelen.
Dette gjorde at bydelen gjekk inn med konfliktførebyggjande tiltak, for å hindra at konflikta
skulle bli større. Bydelen tok initiativ til ei felles utsegn, kor dei ulike moskeane og ahma-
diyya-menigheten skreiv under på ein avtale om «ferdeleg sameksistens» og at ein ikkje yn-
skjer at religiøs usemje skal skapa konflikter.7 Kvinnene i dialoggruppa kjenner også til
denne spenninga. Ei av kvinnene fortalde at det hender at born sluttar å vera venner og lei-
ka saman når dei får vita kven som er sunni-muslimar og kven som er ahmadiyya-musli-
mar, mens ei anna kvinne overhøyrde eit born på en buss som sa: «Sjå, pappa! Ein moske!»,
før faren raskt retta på barnet og sa: «Det er ikkje ein moske». Fleire av muslimane i områ-
det ynskjer å visa til bygget som eit tempel.8 Desse forteljingane står saman med avisutklipp
og rapportar om trugslar mot Bait-un-Nasr, og det spente forhold mellom ahmadiyya-
muslimar og andre muslimar i Pakistan.9 

Kvinnegruppe? Heilt frå starten av var det klart at deltakarane i dialoggruppa ynskte ei
gruppe som berre er open for kvinner. Men det er sjølvsagt ikkje opplagt at kvinner finnar
tonen med ein gong berre fordi dei er kvinner. Den tredje bølgja av feminisme, som vaks
fram på 1980 og 90-talet, var særskilt opteken av at ein ikkje kan snakka generelt kvinner,
men at også andre faktorer speler inn. I St.Sunniva 1/2014, peikar Marianne Bjelland Kart-
zow nettopp på dette. Ho visar til interseksjonalitet som eit analytisk perspektiv som får
fram at «kategorier som kjønn, etnisitet, seksualitet, sosial klasse, alder osv ikke kan settes
opp hver for seg, men må ses i sammenheng siden de overlapper og gjensidig konstruerer
hverandre».10 Trass like trekk ved eit kvinneliv må ein ikkje oversjå dei store skilnadane i
vilkåra for makt, avhengighet, etnisitet, religion, klasse og kultur som kvinner lever under.
Eikvar kvinne har ei unik livsforteljing, bakgrunn og samansett identitet og eikvar kvinne
har ulike roller og posisjonar i ulike relasjonar. 11 Slike skilnadar finnst også i ei kvar gruppe
og må ikkje fordekkast i dialogen. Ved å identifisera desse skilnadane og ta dei på alvor, kan
ein også jobba for endring.12 Denne erkjenninga er ein viktig inngang til å bryta opp sta-
tiske førestillingar om kven «Den Andre» er. Feministteologar har vidare peika på at spørs-
målet om identitet er eit komplekst tema og mange mennesker har «dual» eller «multiple»
kulturelle og religiøse identitetar.13 Eit menneske kan erfara at det høyrer til mange for-
skjellige miljø som kan vera i spenning med kvarandre. 14I dialoggruppa kjem dette blant

6.  Grung, «Fellesskap blant kristne og muslimer på Furuset», 2012,s. 170
7.  Grung 2012, s. 171
8.  Solli, «Bait-un-Nasr og «følelse av sted»»,  2012, s. 198
9.  Grung 2012, s. 171
10.  Kartzow, «Interseksjonell teori og arbeid med bibeltekster», 2014, s. 31
11.  Kalsky, «Embracing Diversity. Reflections on the Transformation of Christian Identity»,
2007, s. 225
12.  Kalsky 2007, s. 224
13.  Kalsky 2007, s. 224
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anna til uttrykk gjennom at medlemmene har ulike motivasjonar for å vera med i dialogen
fordi ulike delar av den samansette identiteten triggar engasjementet deira.

Samtidig som me blir minna på at omgrepet «oss kvinner» kan problematiserast, erfa-
rer kvinnene i dialoggruppa at kategorien «kvinne» er ein del av identiteten som foreinar,
trass mange skilnadar. På eit av møtene, blei deltakarane spurt om kva dei tenkjer om at di-
alogguppa er ei rein kvinnegruppe. Svara viser at dei er positive til kjønnsdeling av gruppa:

«Her er det lett å vera seg sjølv». «Her kan me ta opp andre tema enn me hadde kunne ta
opp i ei gruppe med både kvinner og menn». «Ei kvinne forstår ei kvinne». «Ein del menn
er flinke til å dominera. Det skjer så ofte at kvinner blir stille når menn snakkar. Når me ber-
re er kvinner samla, kan me snakka fritt». «Her i kvinnegruppa har me rom for å utforskan-
de, utprøvande samtale. Det er herleg! Me kan våga å seia ting.. seia uferdige tankar, prøva
tankane ut i fellesskapet…» 

Dialoggruppe? Kva er det så som gjer kvinnegruppa til ei gruppe for dialog og kva vil
det seia å vera i dialog? Handlar dialog først og fremst om å bli kjent og etablera gode rela-
sjonar15 eller kan en seia som Anne Hege Grung: «Dialog er et møte ansikt til ansikt mel-
lom likeverdige parter uten skjulte hensikter. Jeg går inn i en dialog, ikke for å forandre den
andre, men for å ta del i den gjensidige forandringen som kan skje gjennom et møte.»16 Eg
vil argumentere for at ein i staden for å velge ein definisjon på dialog, kan gjere slik som
Helge Svare føreslår i ein rapport for Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn, nemleg
å sjå forbi substantivet «dialog», og legga hovudvekta på adjektivet «dialogisk», for å få fram
at samtalar av mange slag kan vera meir eller mindre dialogiske.17 I avisinnlegget «Dialog
som den smale sti» peikar Dag Hareide på skilnaden mellom debatt, diskusjon, forhandling
og dialog: 

«Debatt dreier seg om å vinne gjennom de mest slående argumenter. Ordet betyr «å slå
ned». Diskusjon avklarer en omstendighet ut fra saklige argumenter. Forhandling er å bli
enig om noe man skal gjøre. Dialog skiller seg fra forhandling ved at man ikke trenger å bli
enig. Den skiller seg fra diskusjon ved å ikke bare snakke saklig, men også personlig. Den
skiller seg fra debatten ved at målet ikke er å vinne, men å ha mot og tid til å forstå den an-
dre.» 18

«Kvinnegruppa for dialog» erfarer at det ikkje først og fremst er namnet som gjer gruppa
til ei dialoggruppe, men praksisen i gruppa. Som denne artikkelen viser, er det eit gjenta-
kande behov for å diskutere kva dialog er, og orientera seg etter målet om å vera ei dialogisk
gruppe. Forteljinga om «Kvinnegruppa for dialog» sitt besøk til Bait-un-Nasr vil visa at
nettopp dette er viktig å ha tenkt gjennom før ein går inn i samtalar som kan vera krevjande
og utfordrande. 

14.  Egnell, «Dialogue for Life-Feminist Approaches to Interfaith Dailogue», 2002, s. 118. 
15.  Svare, «Samarbeidsrådet for tros-og livsynssamfunn som dialogorganisasjon», 2011, s. 8
16.  Grung, «Begrepet dialog i Emmaus. Noen refleksjoner om bruken av begrepet på grunnlag
av erfaringer i et flerreligiøst landskap», 2005, s. 88
17.  Svare 2011, s. 9
18.  Hareide, «Dialog som den smale sti», 2007
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Metode, praksis og erfaringar i «Kvinnegruppa for dialog»
Gruppemetodiske innsteg «Kvinnegruppa for dialog» har ikkje ein vedteken meto-
de gruppa arbeider etter. Like fullt vil eg løfta fram fire omgrep frå feminisme og dialogfel-
tet som kastar eit interessant gruppemetodisk lys over praksisen som har forma seg i
kvinnegruppa. Dei fire omgrepa er 1) «å bli lytta i tale» (“hearing into speech”), 2) «skilna-
dens hermeneutikk» («the hermeneutics of difference»),  3) «kroppsleggjorde, integrerte
spiritualiteten» («embodied spirituality») samt 4) rot og uorden («messiness»).19

Den feministiske metoden som baserer seg på «å bli lytta i tale» vart først lansert av
Nelle Morton.20 Uttrykket har vore eit nøkkelomgrep for feministiske haldningsskapande
grupper, og løftar fram at ei trygg, lyttande atmosfære er viktig for at menneske som har
opplevd å bli overhøyrde skal kunne våga å bera fram personlege kjensler og erfaringar. I
dette ligg myndiggjering («empowerment»). Å bli lytta i tale i trygge omgjevnadar er ei kjel-
de til å finna sine eigne ord, si eiga forteljing og styrke til å halda fram eigne perspektiv som
viktige i eige liv og for omgivelsane rundt. 

Gjennom Manuela Kalskys arbeide, har eg blitt introdusert for omgrepet «skilnadens
hermeneutikk» I artikkelen «Embracing Diversity» held ho fram at det å undersøkja ulik-
skapane og usemjene er avgjerande for ein samtale som har som mål å skapa likeverdig
samspel mellom partane og bidra til fred og forståing mellom menneske.21  

Eit anna tema som blir løfta fram i litteraturen og som eg finn interessant for oppda-
gingane som dialoggruppa stadig gjer, er uttrykket «kroppsleggjort, integrert, spiritualitet».
I artikkelen «The missing dimension. Women and interfaith encounter in Birmingham»
fortel Ruth Tetlow om ei kvinnegruppe i Birmingham som oppdaga at dialogen mellom dei
ulike kvinnene i gruppa like mykje handla om opplevingar knytta til sansane og kontakten
mellom kvinnene, som skrifter og dogmer. Ho kallar dette ein kroppsleggjort, integrert spi-
ritualitet. 22 

I boka «Other Voices» skriv Helene Egnell at viljen til å vera open for å prøva ut ufer-
dige tankar og opna seg for perspektiv utover dei rette og oppleste dogmene, handlar om å
våga seg ut av boksane og inn i møte med menneske som ein samtalar med. Ein boks kan
ikkje vera i kontakt med ein anna boks, men eit menneske kan vera i relasjon og kontakt
med eit anna menneske. Når ein står i relasjon til eit anna menneske, kan menneske saman
våga å tenka tankar som endå ikkje har funne forma og strukturen.23 Egnell peikar på at
det kan veksa fram ei kjensle av rot og uorden («Men det å gi rom for denne type rot og
uorden kan vera ein ressurs, fordi det opne rommet for å lytta og reflektera kan gi menneske
nye erkjenningar. Ein kan dermed møta menneske, grupper og miljø som ein ikkje trudde
at ein skulle kunne bli kjent med, og jamvel oppleva at relasjonar veks fram. 24 

19.  Mi omsetjing av dei engelske omgrepa
20.  Egnell 2002, s. 118
21.  Kalsky 2007, s.224
22.  Tetlow 2005, s. 3
23.  Egnell, Other Voices. A study of Christian Feminist Approaches to Religious Plurality East
and West, 2006, s. 89
24.  Egnell 2006, s. 89
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Praksis og erfaringar  Sidan me starta har møta i «Kvinnegruppa for dialog» enten
vore på Nærmiljøsenteret på Haugenstua eller heime hjå ei av kvinnene i dialoggruppa,
men me har også besøkt ulike gudshus. Møta er opne for alle kvinner som vil vera med og
består av ein del trufaste kvinner, som har vore med i gruppa sidan ho starta, og kvinner
som enten «kjem og går» eller berre er innom nokre få gonger. Heilt frå starten av har det
vore veldig viktig å skapa ei trygg, lyttande atmosfære i gruppa. Me har difor basert oss på
ei møteform kor alle først deler eit godt måltid som me enten lagar saman, eller som nokon
har fått ansvar for å laga på førehand. Dette er eit bevisst val, vel vitande om at mat er ein
viktig del av kvinnerolla i mange kulturar og me erfarer stadig at maten i måltidet kan opna
tema som er relaterte både til liv, tru og praksis. Vidare har Kvinnegruppa mange gode opp-
levingar av at eit godt måltid kan skapa eit møte i smaksopplevinga og forvandla fellesska-
pet. Sjølv om det ikkje er sikkert at alle deltakarane tenkjer over kva som skjer, deler dei
erfaringa av det som skjer og kjenner det som skjer i smakslaukane og kroppen. Eg vil gå så
langt som å seia at mat på møta i «Kvinnegruppa for dialog» er eit uttrykk for «kroppsleg
integrert spiritualitet», slik også Tetlow erfarte i Birmingham.

Etter ei tid med fri samtale rundt bordet, har me gjerne i fellesskap bestemt oss for eit
tema som kvinnene i gruppa er opptekne av. Sjølv om samtaleforma har variert noko frå
møte til møte, har det vore eit gjennomgåande omsyn å legga til rette for at alle kan ha
muligheit til å kjenna seg trygge og komma til orde. Ofte gjer me dette ved å ta runden
rundt bordet der den enkelte kan seia noko om tema for kvelden ut frå sitt eige liv mens
resten av gruppa lyttar. Erfaring viser at når ein har teke ordet ein gong, er det lettare å ta
ordet neste gong og har ein blitt lytta til, kan ein våga seg frampå ein gong til. Her kjenner
eg igjen Mortons understreking av det å lytta i tale. Dette er ei dialogisk møteform som
både synleggjer og skaper respekt for kvinnene sine ulike praksisar og erfaringar. Det er vi-
dare ei møteform som insisterer på at kvinnene i dialoggruppa snakkar på vegne av seg
sjølv, og ikkje på vegne av for eksempel kristendommen eller islam. Kvar deltakar skal mø-
tast og høyrast på bakgrunn av det ho deler, og ikkje på bakgrunn av fordommar.25 Som eit
resultat av møteforma har tillitt og vennskap fått veksa fram, og med dette i botn har dia-
loggruppa våga seg innpå samtalar og møter med kvarandre som kan kjennast ganske ut-
fordrande og vanskelege. Besøket til Bait-un-Nasr er eit eksempel på dette.

Når ei kvinne legg fram si forteljing og sine synspunkt hender det ofte at andre på eit
eller fleire punkt kjenner seg igjen i det som blir fortalt. Likefullt hender det at deltakarane
i dialogen tenkjer ulikt om tema som blir tekne opp, og kanskje til og med er usamde. Ma-
nuela Kalsky peikar med omgrepet «skilnadens hermeneutikk» («the hermeneutics of dif-
ference») på at høvet til å vera usamd og ta skilnadane mellom menneske på alvor er eit
viktig prinsipp i dialogiske møte. Denne tydelege vektlegginga av ressursane som ligg i skil-
nadane har inspirert «Kvinnegruppa for dialog». På møta har me teke opp muligheitene for
å vera usamde som eit eige tema, og har einast om at det er greit å vera usamde. Poenget er
å vera usamd med respekt og med ei dialogisk haldning. Eg trur den gjentekne påminninga
i gruppa om at me er ei gruppe for dialog samt møteforma i «Kvinnegruppa for dialog»,
hjelper oss i å etablera eit miljø tufta på tillit, med rom for usemje og utforsking av skilna-

25.  Egnell 2002, s. 115
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dar. Me har også erfart at kvinnene i gruppa har gitt rom for nye erkjenningar og erfaringar,
og eit eksempel på det er at gjennom dialoggruppa har muslimske kvinner sett føtene sine
i ei kyrkje for første gong. Kristne kvinner har for første gong besøkt ein moske. 

I tillegg til fokuset på rot og uorden som ressurs i ei dialoggruppe, påpeikar Egnell også
at det viktige i ein religiøs dialog ikkje er dei religiøse trussetningane og prinsippa, men
korleis menneske lever ut trua si og korleis trua påverkar og «styrkar livet».26 At dialogen
mellom dei ulike kvinnene i gruppa like mykje handla om opplevingar knytta til livet, san-
sane og kontakten mellom kvinnene, som skrifter og dogmer, har både Tetlow og eg erfart.
27 Denne kroppsleggjorte spiritualiteten har blant anna blitt synleg i val av tema for samtale
i «Kvinnegruppa for dialog». Sidan gruppa vart skipa i 2010 har me valt livsnære tema for
samtale som alle kvinnene i gruppa ut frå eige liv har kunna seia noko om. Det har ofte
hendt at desse emna har spunne opp samtalar kring eiga tru og religiøs praksis. Eksempel
på slike tema er: Bakgrunn, barn /oppseding av barn, mat, høgtider, å bu ein annan stad
enn ein vaks opp, slekt, kropp og kvinnekroppslege erfaringar som menstruasjon, fødsel og
seksualitet, tru, truspraksis, bønn, faste, feiring, sorg, død, nærmiljø, korleis me betre kan
bli kjende. Dette er tema som me har komme fram til i fellesskap, og som me har hatt dia-
logisk samtale rundt. Under vil me i samband med skildringa av besøket til Bait-un-Nasr
sjå eksempel på samtalar som vitnar om at kvinnene ber på ein kroppsleggjort og integrert
spiritualitet. 

Skildring av dialoggruppa sitt besøk til Bait-un-Nasr 28

Presentasjon av kvinnene i forteljinga I denne skrivne varianten av forteljinga er
blir ikkje alle kvinnene som var tilstades siterte. Grunnen til dette er fordi det ikkje var alle
som tok ordet og fordi eg av plassomsyn har måtta gjera eit utval i samtalane og tema som
kom opp på møta. Under følgjer presentasjonen av kvinnene som blir direkte siterte. Ved
gjennomlesing kunne kvinnene velgja mellom å bli presenterte ved sine rette namn eller
vera anonymiserte. 

Channeh: muslim og opprinneleg frå Gambia, men har budd i Noreg i mange år. Leiar i In-
ternasjonal kvinnekafe på Haugenstua og saman med meg initiativtakar til Kvinnegrup-
pa for dialog. 

Amina (anonymisert): muslim frå Pakistan, Internasjonal Kvinnekafe Haugenstua
Marit: kristen frå Noreg, Den norske kirke, Høybråten kirke
Rebecca (anonymisert): kristen frå Etiopia, Internasjonal Kvinnekafe Haugenstua

26.  Egnell 2006, s. 90
27.  Tetlow, «The missing dimension.Women and interfaith encounter in Birmingham», 2005,
s. 3
28.  Bait-un-Nasr blir av ahmadiyyamuslimane sjølve kalla moské. I dialoggruppa for kvinner
kallar kvinnane i det store og heile kallar bygget for moské, men det blir også problematisert av
nokon deltakarar. Eg bruker namnet «Bait-un-Nasr» på Ahmadiyya Muslim Jama’at sitt bygg
på Furuset, men i sitat vert bygget tidvis referert til som «moské». Ahmadiyya Muslim Jama’at
blir i sitat ofte referert til som «ahmadiyya», ellers er også omgrepet «ahmadiyyamenigheten»
nytta.
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Naseem: ahmadiyyamuslim frå Pakistan, Bait-un-Nasr
Marianne: Kristen frå Noreg, Den norske kirke, Høybråten kirke
Kari: kristen frå Noreg, Den norske kirke, Høybråten kirke
Eg som skriv er kristen og ordinert prest i Den norske kirke, og jobbar som kapellan i Høy-
bråten, Fossum og Stovner menighet.

Førebuing til besøk til Bait-un-Nasr: møte i «Kvinnegruppa for dialog»
Før Dialoggruppa sitt besøk til Bait-un-Nasr, hadde Kvinnegruppa eit førebuande møte.
Dette møtet avtalte gruppa særskilt med tanke på spenning mellom ahmadiyya og andre
muslimar på Furuset og i verda for øvrig. Møtet fann stad på Nærmiljøsenteret på Haugen-
stua, og det var 7 deltakarar. Møtet byrgja med måltid, før me hadde ein kort runde kor alle
presenterte seg sjølve. På dette møtet var det både kvinner som reknar seg som «faste» i
«Kvinnegruppa for dialog» og nye deltakarar. Fleire av dei som har vore faste i dialoggruppa
dei siste åra, hadde ikkje muligheit til å komma på dette møtet, men kom på sjølve besøket
til Bait-un-Nasr. På det førebuande møtet var det ingen med frå Ahmadiyya Muslim
Jama’at. Temaet for møte var kva deltakarane tenkte i forkant av besøket og deira motiva-
sjon for å bli med. Me brukte den etablerte praksisen i gruppa ved å ta runden rundt bordet
og konsentrert lytta til den som hadde ordet. Det vart avtalt at underteikna og Channeh
skulle ha særksilt ansvar i å fasilitera kveldens samtale. Channeh innleia denne delen av
kveldens samtale med å seia at ho syntes det ville bli spennande  å besøka ahmadiyya-me-
nigheten på Furuset. Ho sa at det er tre grupper i ei gruppe som møtest: 

«Me er kvinner som reknar seg for kristne, sunnimuslimar og ahmadiyya-muslimar. Me vil
besøka moskeen og visa at uansett ulikheiter, så går det an å vera saman. Menneske må sjå
at me har så mykje til felles, trass i at det er mykje som er ulikt!»

Marit følde opp: 

«Eg har lyst til å bli med fordi eg er nyfiken. Eg er ikkje så interessert i å få profilert ulikska-
pane. Eg lurer på korleis huset ser ut inni. Det blir spennande å møta trusuttrykket deira,
korleis dei tenkjer, kva dei gjer. Dessutan blir det kjekt å gå dit med dykk!»

Marit hadde forresten eit spørsmål som ho hadde tenkt på, nemleg om dei muslimske kvin-
nene i dialoggruppa synest at det er vanskelegare å møta og samtala med menneske frå ah-
madiyya-menigheten enn dei kristne. Til dette sa Amina at det synest ho. Ho sa at det
spesielt er trusretninga sitt syn på profeten som gjer at det er vanskeleg å samtala og møta
ahmadiyya-muslimar. Marit spurde: «Er det slik at det er vanskeleg for deg å gå og besøkja
dei?» Amina svara: «Eg blir med. Eg har lyst til å sjå. Men eg må vera ærleg på at eg synest
dette er veldig vanskeleg.» «Kva tenkjer du, då, om å møta ahmadiyya-menigheten? Det er
ikkje vanskeleg for deg?», ville Marit vita av Channeh. Channeh svara: 

«Det viktigaste ved å besøkja ahmadiyya er ikkje  å få forklaringar på kvifor me er samde
eller ikkje, men å visa at me kan møtast og bli kjende med kvarandre, uansett.  Eg veit kva
forskjellen mellom oss er i forhold til kva me trur på, men når eg går inn i samtalen vil eg
ikkje ha fokuset på dei religiøse skilnadane. Eg vil koma vidare. Eg for min del synest det er
kjempeflott å bli kjent, og finna ut korleis me kan ha dialog og samarbeid. Kva kan me sam-
arbeida om som ikkje er knytta til religion? Kva kan me saman skapa av nettverk og møte-
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stader? Det er ikkje først og fremst religion som fører oss saman, det er alle andre ting, som
det å vera kvinne, å leva i ein familie. Og me vil alle ha trygge nærmiljø. Då er det viktig å
kjenna kvarandre.»

Her viser Channeh at trass at ho kjenner godt til skilnadande mellom dei, har ho kom-
me til eit punkt kor ho vil vidare, noko som også kjem fram under sjølve besøket til Bait-
un-Nasr. Ho vel aktivt å ha fokuset for møtet ein anna stad enn på dei store problematiske
forskjellane, og løftar fram tema som ho meiner gjeld kvinner i nærmiljøet uavhengig av
bakgrunn. Dette er ei god haldning inn i dialogarbeid: Kalsky held fram at det å omfamna
ulikskapane er sentralt for å føra samtalar som fremjar stabilitet og fred. 29 Channeh trek-
kjer også fram kvinnedimensjonen i møtet, ved å seia at det å vera kvinne er ei erfaring som
fører menneske saman. I denne delen av samtalen vart det tydeleg at dei muslimske kvin-
nene har ulike ulike spørsmål, strategiar og haldningar i møte med Ahmadiyya Muslim
Jama’at. Desse haldningane var viktig å få fram i forkant av besøket til Bait-un-Nasr. 

«Me må hugsa at me er ei dialoggruppe!», sa Channeh, før ho heldt fram: 

«Når me er der, skal me høyra etter, og stilla spørsmål som har noko for seg. Me skal ikkje byr-
gja ein diskusjon. Om ei som er ahmadiyya-muslim seier noko som du er usamd i, så er det
best å berre høyra etter kva ho seier og tenkja at det meinar du, men eg meinar noko anna. Eg
orkar ikkje spørsmål som skaper konflikter, då seier eg stopp! Då er det ikkje dialog!» 

«Ja, me må hugsa på at me er gjester. Me er på besøk», sa Marit. Amina spurte med engasjert
toneleie: «Men kva skal eg gjera dersom eg ikkje kan stilla dei spørsmåla eg har, snakka om
det eg er oppteken av?» Channeh svara kontant: «Me tek det etterpå!», før ho heldt fram:
«Slik er det: Du er glad i profeten din! Det er deg. Men ho som er ahamdiyya-muslim kan
du ikkje påverka.  Ho har si tru og overtyding. Me veit kva me trur på, og let skilnaden ligga.
Dei kallar seg muslimar. Greit. Det får bli mellom dei og Gud.» Amina smilte litt forsiktig,
så sa ho: «Eg skal bli med. Eg veit ikkje heilt korleis det vil bli, men eg kjem».

I samband med det kommande besøket til Bait-un-Nasr tok kvinnegruppa opp att
spørsmålet om kva det i praksis tyder å vera ei dialoggruppe på besøk hjå Bait-un-Nasr. I
tråd med skilja Dag Hareide går opp mellom debatt, diskusjon, forhandling og dialog, vart
det slått fast at dialog er noko anna enn ein diskusjon. Kvinnene i dialoggruppa førebudde
seg på å lytta, snarare enn å vinna ein diskusjon.30 I artikkelen «Embracing Diversity» held
også Manuela Kalsky fram at ein interreligiøs dialog som skal lukkast ikkje bør springa ut
frå eiga religiøs overtyding, men frå kvardagsliv og aktivitetar knytt til dette.31 Dette blir
støtta av Egnell som seier at religion kan vera tema i samtalar, men at fokuset bør vera på
korleis menneske lever ut trua si og korleis religionen «styrkar livet», snarare enn på religi-
øse prinsipp.32 

Ikkje alle på møtet denne kvelden hadde høyrt om skilnadane mellom Ahmadiyya
Muslim Jama’at og andre muslimar. Rebecca frå Etiopia var ikkje klar over denne skilnaden.
Undervegs i samtalen kopla ho tematikken opp til eige liv, og erfaringar frå forholdet mel-

29.  Kalsky 2007, s.224
30.  Hareide 2007
31.  Kalsky 2007, s. 226
32.  Egnell 2006, s. 90
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lom kristne og muslimar i Etiopia. Ho fortalte ei sterk historie om korleis kristne og musli-
mar før levde saman som brødre og søstre, men at det no er stor usemje i landsbyen mellom
kristne og muslimar. Ho fortalde om eiga redsle: «I mange år vart eg redd berre eg såg ein
muslim. Eg ville gå bort».  Som ein respons på det den kristne kvinna fortalde, gjekk Amina
bort til Rebecca, gav henne ein klem og sa: «Når du tenkjer på ein muslim, må du tenkja på
meg. Eg er muslim og er eg din venn.». Channeh sa: «Kjære deg, så fint at du er her, saman
med både andre kristne og muslimar. Du må komme igjen. Du må bli med til ahmadiyya.»
«Ja, eg kjem», sa kvinna. Marit sa «Du har vonde opplevingar. Men nå får du andre erfarin-
gar av korleis kristne og muslimar kan leva saman, og korleis menneske som tolkar Kora-
nen på ulike måtar kan leva saman.» Då sa Channeh: «Nettopp difor er det me skal til
ahmadiyya-moskeen». Kvinnene i dialoggruppa vart minna om at situasjonen i verda er
konfliktfylt, ikkje berre mellom muslimar, også mellom muslimar og kristne. Rebecca fant
sine eigne ord, og vart lytta til i ei gruppe ho opplevde var trygg. Dette kan me i tråd med
metoden som handlar om «å bli lytta i tale» tru og håpa var styrkande for Rebecca.33 Eg ten-
kjer at Rebecca si forteljing vart viktig for dei andre kvinnene i dialoggruppa. I dialogdefi-
nisjonen som Anne Hege Grung presenterer legg ho vekt på «den gjensidige forandringen
som kan skje i et møte».34 I møtet mellom Rebecca og dei andre kvinnene trur eg gjensidige
endringar fann stad: Rebecca vart møtt i sin redsel for muslimar, ho fikk vita at her var ho
trygg, at dei muslimske kvinnene ville vera hennar venn og Amina kom med si utryggleik,
men bestemte seg for å bli med på besøket.

Besøket til Bait-un-Nasr Som leiarar i «Kvinnegruppa for dialog» jobba Channeh og
underteikna vidare med å førebu besøket til Bait-un-Nasr. Med utgangspunkt i det førebu-
nade møtet i Kvinnegruppa, formulerte me at målsetjinga og tema for besøket er å bli kjent
med kvinner i Bait-un-Nasr, og å bli kjent med det flotte huset som ahmadiyya har bygd på
Furuset.  Me vurderte situasjonen slik at me helst såg at teologiske tema kunne ligga til eit
seinare møte, kor me var trygge nok på kvarandre til å eventuelt ta dette opp. Dette kom-
muniserte me også i kontakten med dei to med to kvinnene  kvinnene som frå Bait-un-Nas-
rhadde eit særleg ansvar for det føreståande besøket. I tillegg avklara me tema og mål for
kvelden og formidla at dialoggruppa ikkje såg for seg ein generell presentasjon av Ahma-
diyya Muslim Jama’at, men at me ynskte å komma på eit uformelt besøk for å bli kjent og ta
spørsmål og samtale undervegs. 

Kvelden for besøket til Bait-un-Nasr kom og fire av deltakarane som kom denne kvel-
den hadde også vore med på det førebuande møtet. I tillegg kom tre trufaste deltakarar i
Kvinnegruppa med norsk kristen bakgrunn, samt to norske kristne kvinner som var nye i
Kvinnegruppa. Fra Bait-un-Nasr møtte 11 kvinner. Me var altså tilsaman 20 kvinner og for
å sikra rammene for møtet vart det avtalt at eg skulle leia samtalen i større grad enn på mø-
tet skildra over. Dette var avklart med Channeh og Naseem frå Bait-un-Nasr. 

Me byrja møtet i ein stor sal med eit banner kor det stod: «Love for all, hatred for none».
Me åt saman, presenterte oss, og hadde tid til samtale rundt bordet. Etter dette gjekk me
opp i kvinnene sitt rom,  eit stort rom med stolar plasserte i rader bak kvarandre  og eit ler-

33.  Egnell 2002, s. 118
34.  Grung 2005, s. 88
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ret fremst. Naseem tok ordet, og sa at det no kom ein liten presentasjon av ahmadiyya-me-
nigheten ved hjelp av powerpoint, før ho ville ha eit føredrag om korleis Ahmadiyya
Muslim Jama’at ser på profetane, Jesus og Messias. Under dette føredraget kunne me mel-
lom anna høyra at 

«Ahmadiyyat er gjenfødelsen av det sanne Islam, som det er profetert om i Qur’anen (9:33
og 62:4) og av Islams hellige Profet, fred være med han…Ahmadiyyat avviker ikke det min-
ste fra Islam…Ahmadiyyat er ingen ny religion eller noen annen form for nyskapning, men
den viser bare hva som har ligget i Islam fra begynnelsen av, men som man i de senere år-
hundrer har sett bort fra, eller som man tidligere ikke har følt behov for.»35

Me kunne også høyra at Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (fred være med ham) stod fram som
den lova Messias i India i 1835. Om Jesus sa Naseem at han var profet for Israels folk, at han
ikkje døydde på krossen, men overlevde og reiste til India og Kina for å tala til jødane der,
før han døydde i India.Vidare viste Naseem til at det finnst profetiar i Bibelen som blir full-
byrda ved Den heilage profeten Muhammed og Koranen. Ho viste særleg til profetien i
5.Mos 18,15: «Ein profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos deg, ein av landsmen-
nene dine. Han skal de høyra på.» Då Naseem var ferdig, vart det stille ei lita stund, og det
ble klart at denne innleiinga var ei anna enn den eg hadde sett for meg. Kva ville no skje?
Det første eg greip fatt i var den fysiske erkjenninga av at rommet og korleis me var plasserte
i forhold til kvarandre ville påverka maktforholdet mellom deltakarane og dermed samta-
len. Eg ba alle setja stolane i ein ring, slik at me kunne sjå kvarandre og det ville vera lettare
å snakka saman. Channeh var raskt på banen og sa at ho synest at me har eit behov for å ha
fokus på likskapar som me kan bygga på. Eg sa meg samd i det, samtidig som eg tok sats og
sa: «Det er viktig å vera ærleg på at det er skilnadar mellom oss, og at me kan vera i kontakt
med desse skilnadane også.» Medan eg sat der i sirkelen og såg på oss, funderte eg på ram-
mene for samtalen sidan møtet no allereie hadde teke ei anna retning enn Channeh og eg
kunne spå på førehand. Det som var viktig no, var måten me snakka om tema som kjem
opp og å halde dialogiske fokus. Difor følde eg opp utsegnet om å vera i kontakt med skil-
nadane med å seia: «Måten me snakkar om skilnadane på er viktig, og at det er eit dialogisk
prinsipp at den enkelte snakkar for seg sjølv og ut frå eige liv i samtalen og ikkje snakkar på
veigne av eigen religion eller tradisjon.»36 Etter dette byrgja samtalen for alvor. Marianne
responderte på Naseem si innleiing ved å seia: 

«Eg synest det er spennande at du brukar 5. Mosebok i Bibelen til å visa til Muhammed.  Du
tolkar Bibelen frå ein annan ståstad enn meg, og det er tankevekkande, overraskande og ut-
fordrande. Når eg går inn i ditt perspektiv, skjønar eg at profetien kan tolkast på den måten
som du gjer det her.»

Etter dette vart det ørlite stille. Eg utfordra Kari, ei av dei andre kristne kvinnene, på kva ho
tenkte. Ho sa: 

«Eg veit ikkje heilt kva eg skal seia. Det må synka inn…Eg kjenner på at det er litt vanskeleg
å få servert dette så fort, utan at eg var førebudd på det. Det kjennest som at eg blir ordskul-

35.  Ahmadiyya Muslim Jamma’at, «Hva er Ahmadiyyat?», 2008, s. 1
36.  Egnell 2006 s. 89
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dig. Det er ikkje ei heilt god kjensle. Eg er ikkje utdanna teolog eller noko, men eg veit jo at
det er mange andre bibelvers som me brukar for å visa til Jesus.. Dette må eg tenkja litt på.
Kanskje me kunne førebudd noko på det til ein annan gong…?» 

Naseem sa: «Ja, eg vil gjerne høyra om korleis de tolkar Bibelen». For første gong denne
kvelden tok Amina ordet og sa: «Jesus spelar ei stor rolle i islam». Naseem følde opp: «Ja,
han kom som profet. Og profetane si rolle er å korrigera menneske som har gløymt ut lova.»
Marianne knytte ein link mellom religionane og sa: «Denne funksjonen har profetane i Det
gamle testamentet også. Her er ting som er like..» «Det er jo slik», sa Naseem, «at når ein
les Koranen så vil ein kjenna igjen mykje frå Bibelen.»  Då kom Amina for alvor på banen.
Ivrig delte ho erfaringa si: «Eg les Bibelen for tida. Og eg forstår alt! Men hadde eg ikkje
kunne Koranen, så hadde eg heller ikkje forstått Bibelen!» «Dette er interessant», sa Mari-
anne, «og ikkje allment kjent!» «Nei, folk veit ikkje at det er slik det er. I media er det berre
fokus på kor store skilnadar det er mellom kristendom og islam», sa Amina. Channeh sa:
«Det handlar ikkje alltid om å vera samd og tenkja likt om ting. Det handlar om å forstå
den andre. Å vita kva den andre trur og tenkjer, på eit anna grunnlag enn det som er basert
på fordommar. Sjølv trudde eg aldri at eg skulle komma til å møta ein prest som les Kora-
nen…»

Dette vart ein viktig samtale om Bibelen og Koranen, om å lesa Bibel og Koran og å fin-
na meining i desse. I artikkelen «Kristen tro och annan tro» viser Kajsa Ahlstrand at Bibel-
tekstens meining blir etablert som eit samspel mellom ordet og den lesande sine tankar,
erfaringar sosiale samenheng. Tekstane får meining når lesarane søkjer etter meining i
dei.37  Naseem ser Koranen som det hermeneutiske prismet for å tolka den bibelske teksten,
og ut av dette finn ho profetiar om Den heilage profeten Muhammed. Marianne forstod
Naseem sitt prosjekt og tykte det var interessant, sjølv om ho har ein annan ståstad enn Na-
seem. Kari på si side var ikkje avvisande til tema, men sa at ho kunne trengt å vera meir
førebudd. Då er me tilbake til kjensla av at rammene for samtalen ikkje var godt nok avklar-
te mellom Kvinnegruppa og Bait-un-Nasr. Å ha rammer for dialogen som ein avtalar tyde-
leg nok og deretter føl, handlar om å skapa tryggleik, tillitt og skapa likeverd i dialogen.
Naseem tok eit uventa grep når ho viste til Bibelen. Det gjorde at somme av dei kristne kjen-
te seg utrygge og sårbare og vart «svar skuldig». Kari satte ord på det: «Det er ikke en god
følelse». Det var bra at Kari satt ord på det inn i fellesskapet fordi det gjorde at gruppa kun-
ne snakka om det som kjendest vanskeleg også. Med Kari sine perspektiv inn i samtalen var
det framleis utsikt for kontakt og dialog mellom kvinnene i rommet. Naseem tok imot sjan-
sen for dialog og sa at ho gjerne ville høyra meir om korleis Kari las og forstod Bibelen. Be-
visstgjeringa frå det førebuande møte kom godt med, når det no viste seg at rammene for
møtet vart annleis enn «Kvinnegruppa for dialog» hadde tenkt. 

Denne kvelden fekk eg for alvor læra at sjølv om ein planlegg mykje for å sikra trygge
rammer for samtalen, kan ikkje alt planleggast. Det er då ein må tru at den dialogiske hald-
ninga i møtet kan føra oss fram til kvarandre. Samtalen over er eit godt eksempel på at det
går an å ha dialog om teologiske spørsmål trass skepsisen Channeh og underteikna hadde
i førekant.  Me hadde heller ikkje tenkt på at staden for dialogen ville innebera at samtalen

37.  Ahlstrand, «Kristen tro och annan tro»,  2005, s. 84
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ville bli avbroten av bønerop. Med dette kom nettopp tema som handla om bøn, bøneprak-
sis og om korleis kropp og spiritualitet blir tenkt og erfart saman i ein heilskap opp under
besøket. Mange av kvinnene var på golvet og bad, men somme vart sitjande på stolane sine.
Eg spurte: «Kvifor bed du ikkje?» «Eg har mensen», var svaret. Ruth Tetlow peikar i artik-
kelen «The missing dimension. Women and inter faith encounter in Birmingham» på at
tabu om reinheit i mange religionar blir nytta for å ekskludera kvinner. Somme kvinner har
teke desse oppfatningane i eigne hender og omdefinert dei til positive sider ved kvinne-
kroppen, og vist at fysiske erfaringar kan vera drivkrefter for åndeleg utvikling, på same
måten som «The black consciousness»-rørsla på 70 talet sa: «Black is beautiful».38 Ein kan
i alle fall finne gjenklang av denne tilnærminga i Channeh sitt innspill:

«Slik eg ser det er ikkje ei kvinne urein når ho har mensen. Å ha mensen betyr ikkje at ein
er urein, men at kroppen reinsar seg. Når ei kvinne har mensen så er det slik at ho ikkje
treng å be. Ho er friteken frå kallet til å be dei fem bønene. Ho kan be munnleg, men ho
slepp å bøya seg og sitja på golvet.  Det er ei omsorg i dette at kvinner ikkje bed med krop-
pen under mensen.»

Tetlow påpeiker at det er mange kvinner som opplever at menstruasjon og fødsel fører til
ei spirituell erfaring av at kropp og ånd er knytta saman, og at dei då opplever at dei har ein
«kroppsleggjort, integrert spiritualitet». («embodied spirituality».)39 Omgrepet er nyttig
for å forstå mange av erfaringane som «Kvinnegruppa for dilalog» har gjort. Då dialoggrup-
pa vart skipa i 2010, tok det ikkje lang tid for kvinnene i dialoggruppa kjente seg igjen i
kvarandre sine erfaringar knytt kroppen og til det å lytta, lukta, kjenna, sjå og praktisera, i
tillegg til det skrivne ordet i Bibelen eller Koranen.  Det kan vera interessant å spørja om
ein kunne hatt denne samtalen på Bait-un-Nasr som handla om mensen, fødsel og det å
vera rein dersom det hadde vore menn tilstades i gruppa? Ut frå tidlegare samtalar om ver-
dien av å vera ei dialoggruppe som berre er opa for kvinner, trur eg like fullt me kan gå ut
frå at samtalen ville vore annleis om menn hadde vore med.

Etter at kvinnegruppa hadde fått ei omvising på huset, var tida komen for å gå. Alle
kvinnene gav kvarandre ein klem, og sa: «Me møtest igjen.» Neste møte i kvinnegruppa for
dialog vart avtalt, og fleire av kvinnene frå Bait-un-Nasr sa at dei var interesserte i å bli med.

Avsluttande refleksjonar
I denne artikkelen har eg søkt å skape ny kunnskap om korleis ein kan legge til rette for di-
alog. Med utgangspunkt i praksisen som har utvikla seg i «Kvinnegruppa for dialog» gene-
relt og besøket til Bait-un-Nasr spesielt, har eg har funne fleire gode verktøy og to
grunnleggjande emne som eg trur er avgjerande for at ei gruppe som har ambisjon om å
vera ei dialoggruppe i realiteten er ei gruppe kor dialog finn stad.

For det første er ei dialoggruppe forplikta på å kontinuerleg undersøkja og minna seg
sjølv på kva dialog er, og kva det vil seia å praktisera med ei dialogisk haldning. Eg trur ikkje
at deltakarane i dialogen alltid klarer å leva opp til det dialogiske idealet, men det ligg vik-
tige ressurser i å reflektera over praksis og læra av erfaringane ein gjer seg. Slik kan dialogen

38.  Tetlow 2005, s 3
39.  Tetlow 2005, s. 3
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bli ein spennande prosess for den enkelte og for gruppa sett under eitt.  Eg trur at ein av
hovudgrunnane til at kvinnene som var på Bait-un-Nasr tolte utfordringa denne kvelden,
var førarbeidet som «Kvinnegruppa for dialog» gjorde på møtet i forkant av besøket til Bait-
un-Nasr. Her minte me kvarandre på kva dialog er, og drøfta dette opp mot det konkrete
besøket til Bait-un-Nasr som venta oss. Når så kvelden og tida for besøket kom, hadde me
ei grunnhaldning i botn som hjelpte oss å møta menneske me ikkje kjende og uventa situ-
asjonar. For det andre, må ein ta maktforholda i gruppa på alvor. Maktaspektet spelar inn i
forholdet mellom leiarar og andre deltakarar, mellom deltakarane for øvrig, mellom kjønn,
mellom det å vera «på heimebane» eller «bortebane», mellom erfaringar den enkelte  har
med seg, mellom tankar og haldningar som er aksepterte eller ikkje.

Som eit godt verktøy for den som vil arbeide med dialog, har eg i denne artikkelen vist
at gruppedynamiske prosessar både kan opna og lukka sjansane for dialog. Gjennom å løfta
fram fire omgrep på feminisme og dialogfeltet, har eg funne verktøy som har vist seg nyttige
for å opna dialogen i «Kvinnegruppa for dialog» og besøket til Bait-un-Nasr. Desse funna
gjev oss kunnskap om korleis menneske som normalt sett ikkje treff kvarandre kan bli kjen-
de og møtast for dialog. I forteljinga om besøket til Bait-un-Nasr har me sett kor viktig ba-
lansen mellom å snakka og å lytta er, og kor viktig det er for dialogen og møtet mellom
menneske at den enkelte snakkar for seg sjølv og ikkje på vegne av tradisjon og tru.40 Prak-
sisen om å «lytta kvarandre i tale» er ei god hjelp også her.41 Dette nøkkelomgrepet for fe-
ministiske haldningsskapande grupper opnar opp for ei trygg og lyttande atmosfære prega
av respekt, som kan gi den enkelte mot til å fortelja ut frå eige liv og ta opp viktige tema. Å
lytta kvarandre i tale er med på å skapa maktbalanse i gruppa. Også praktiske avgjersler er
med på å leggja føringar for om det er mogleg å lytta kvarandre i tale eller ikkje. Under be-
søket til Bait-un-Nasr var det avgjerande at me tok grep og plasserte stolane i ring etter at
føredraget var over og me kunne møtast andlet til andlet slik Anne Hege Grung sin dialog-
definisjon oppmodar til. 42 Somme erfarte at dei til og med kunne våga å setja ord på det
som var vanskeleg i situasjonen.

Eg har også sett etter følgjene av å avgrensa ei gruppe etter kjønn. Korleis opplever
kvinnene i «Kvinnegruppa for dialog» å vera i ei definert kvinnegruppe? Kvinnene seier at
kjønnsdimensjonen er viktig for å etablera eit rom for utforskande, utprøvande samtalar og
ressonement som ikkje nødvendigvis er heilt ferdigtenkte. Kanskje gjeld ikkje dette for alle
dialoggrupper, men ifølgje kvinnene i kvinnegruppa som me føl i denne artikkelen, er dette
ein konsekvens av at dialoggruppa er avgrensa for kvinner. Under besøket i Bait-un-Nasr
var det i allefall klart at kjønnsavgrensinga gjorde at «særskilde kvinnetema» baud seg i
samtalen og bidrog til å opna opp for dei uferdige tankane og utprøvande samtalane, og at
kvinnene i dialogen kunne tola «rot og uorden». Dei våga seg ut avboksane, møte kvarandre
som menneske og kjente seg igjen i kvarandre sine erfaringar på punkt som ein ikkje kunne
spå om på førehand. Å tola «rot og uorden» rommar motet til å vera open for at ikkje alt
kan planleggast i samtalane, og ha tid og tillit til å vera i kontakt med det som skjer i rom-
met. Då det var tid for bøn, vart bøn og bønepraksis tema i samtalen. Det å sjå at bøn vart

40.  Egnell 2006, s. 89
41.  Egnell 2002, s. 118
42.  Grung 2005, s. 88
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praktisert, opna ein dialog om kropp og det ureine. Det var samtalar som fekk meg til å for-
stå meir om korleis ei kvinne kan oppleva at ho har ein kroppsleggjord, integrert spiritua-
litet («embodied spirituality»).43 Kanskje var dette eksempel på «særskilde kvinnetema»
som melde seg som følgje av at det kun var kvinner i rommet. Det var i alle fall kvinner som
snakka ut frå eigne liv og om kroppslege erfaringar som høyrer kvinnekroppen til. 

«Rot og uorden» handlar også om å tola usemje og ha ei ro på at deltakarane i dialogen
ikkje treng  å vera samde om alt. Eg viser til Manuela Kalsky som seier at det å undersøkja
ulikskapar og usemje er avgjerande for ein samtale med mål å skapa likeverdig samspel
mellom partane og bidra til fred og forståing. 44  Sjølv om Kalsy med uttrykket «skilnadens
hermeneutikk» oppmodar til å ta fatt i ressursane som ligg i å ta skilnadane på alvor,45 er
det klart at vurderinga rundt kva ein tek opp og kva som kan ligga må gjerast med visdom.
Kalsky skriv at det er størst sjanse for at ein interreligiøs dialog lukkast dersom ein tek ut-
gangspunkt i levd liv og aktivitetar knytta til dette, snarare enn den enkelte si dogmatiske
religiøse overtyding.46 Før besøket til Bait-un-Nasr var også dette mi og Channeh si hald-
ning. Channeh sa at ho var heilt klar for å sjå forbi skilnadar som ho kjenner veldig godt til,
og fokusera på likskapar som me kan bygga på. Undervegs i besøket erfarte me at sjølv om
ein gjer seg tankar i forkant av ein samtale, kan ei likevel ikkje vita sikkert kva som kjem til
å henda.  Powerpoint-presentasjonen av ahmadiyya-menigheten og føredraget om korleis
Ahmadiyya Muslim Jama’at ser på profetane, Jesus og Messias kom overraskande på mange
av deltakarane på møtet i Bait-un-Nasr, og det var spennande å legga merke til dei ulike re-
aksjonane på dette blant dialog-deltakarane. Mellom anna genererer dette refleksjon om i
kva grad usemje bør ekskluderast elles gjerast usynleg i eit potensielt sårbart møte som det-
te, eller om ein bør gjera det eksplisitt og synleg når dei ulike oppfatningane først er der.
Interessant nok var det nettopp fokuset på dei teologiske skilnadane som opna opp ein di-
alog kor deltakarane etterkvart også kunne kjenna seg igjen i kvarandre sine erfaringar,
trass skilnadar i bakgrunn, ståstad og tilhøyrsle.

Besøket til Bait-un-Nasr gjorde «Kvinnegruppa for dialog» mange erfaringar rikare.
Like fullt er ikkje gruppa utlærd i spørsmålet om kva det vil seia å vera ei gruppe for dialog,
og me møter stadig emne og situasjonar som kan kjennast utfordrande. Me må heile tida
legga til rette for tillit og gode relasjonar gjennom dialog, både internt i gruppa og i møte
med menneske som me besøkjer.  Gruppa møtest stadig rundt ein gong i månaden, og driv
i småskala. Det siste året har også kvinner frå Bait-un-Nasr vore trufaste på møta og «Kvin-
negruppa for dialog» planlegg mellom anna å halda fram med å besøke ulike gudshus.
Kvinnene i gruppa held oppe trua på at gruppa har potensial til å bidra til fredeleg samek-
sistens, eit godt bumiljø, og kan vera med å hindra at religiøs usemje skaper konflikter i
nærmiljøet. Både fordi me blir forandra sjølv, men også fordi kvar av kvinnnene i gruppa
går heim frå møta og inn i sine samenhengar med dei nye tankane og erfaringane dei har
fått. Den dialogiske innsikta spreier seg som ringar i vatnet: Ho som er helsesøster og job-
bar på ein barne- og ungsomsskule seier beint ut at ho møter barn på ein annan måte no

43.  Tetlow 2005, s. 3
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enn før ho vart med i den dialogiske samtalen. Ho fortel at ho kjenner seg mindre sjenert
for å spørje etter ting i barnets og ungdommen sitt liv som har med religiøs og kulturell
praksis å gjera. Eit anna resultat av dialogen, kunne ein sjå i samband med TV-aksjonen i
haust, der var me ein glad gjeng frå «Kvinnegruppa for dialog» som stod på stand på Hau-
genstua og selde vaflar og kaker til inntekt til årets TV-aksjon. Me ville at alle skulle kunne
sjå kristne, ahmadiyya-muslimar og andre muslimar jobba saman for ei betre verd. Her er
me; kvinner for dialog. Kven er du? Blir du med i dialogen? 
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Intervju med Grete Hauge – 
et håpsbilde
Intervju av Annette Gjerde Hansen, Bachelor of theology og master i religion og samfunn. E-
post: annettehansen@mac.com Hefte 2/2014

Preludium 
And if you're expecting me, to give you an apology 
for being nothing like you're used to
Well go right on ahead and wait, hold your breath and concentrate 
Keep holding 'til your face turns blue.

Estelle & Janelle Monaé - Do My Thing

Avskjedsgudstjeneste
Et godt stykke oppe på Løkka, i rekken av butikker, barer, restauranter og caféer, står en kir-
ke. Den er for tiden svøpt i et stort dekke av stilas og logoer fra byggebransjen. Paulus heter
den, Paulus kirke, og har de siste 26 årene hatt Grete Hauge som sin sokneprest. I dag er det
den 31. august 2014 og avskjedsgudstjeneste for Grete som skal innta pensjonisttilværelsen
1. september. Avskjeden skjer hos venner i Sofienberg kirke grunnet oppussingen av Pau-
lus. Både kirkerommet og menneskene er pyntet denne dagen. Over inngangsdøren henger
ballonger i alle regnbuens farger, og kirken er fylt med mennesker i alle aldre. Det skal også
være dåp denne dagen. Noen stempler inn og andre stempler ut. Det er en tid for alt. Grete
kjenner på vannet i døpefonten og gir en beskjed til kirketjeneren. Deretter snur hun seg til
menigheten og informerer: «Vi må bare ha litt kaldere vann.» Forsamlingen humrer. Hun
tenker seg om før hun fortsetter «Det er skummelt nok å komme inn i kirken om ikke vi
også skal brenne hodet på barnet», sier hun spøkefullt. Alle ler lett. Grete er kul. Hun har
en herlig humor som sitter lett, men finnes ikke flåsete. Og tross godt humør bærer hun li-
kevel en tydelig myndighet. Gudstjenesten fortsetter, ingen barnelugg blir brent, vi synger
gode salmer, og deretter leverer Grete en tale på ca fem minutter som inneholder mer krutt,
inspirasjon og oppmuntring enn enhver livstilscoach kunne drømme om. 

Jeg tør anslå at vi alle kjenner til noen som ikke er særlig fan av å gå i kirken. Mange av
oss har sittet i lunsjen på jobb og snakket med mindre kirkevante kolleger som har vært i
barnedåp og som forteller at det var fint med selve dåpen, men, så kom talen og resten av
gudstjenesten og de har vridd seg i benkeradene og tenkt «å ja, det stemmer, nå kom jeg på
St. Sunniva 2/2014 Side 23



hvorfor jeg ikke går i kirken». Jeg skulle ønske at alle mine mindre kirkevante bekjente var
tilstede på denne avskjedsgudstjenesten – at de kunne få oppleve en gudstjeneste ledet av
Grete. 

Forholdet denne forsamlingen har til sin prest er sterkt å observere. Paulus menighet
elsker sin prest. Og hun dem. Men man vinner ikke menneskehjerter med kun humor, vit-
tigheter og gode korte taler. Jeg blir nysgjerrig og spør meg «hvem er denne personen?». Jeg
googler, leser noen artikler og skjønner fort at hennes prestevirke ikke bare er begrenset til
90 minutter på en søndag formiddag. Her er det snakk om et helt liv i tjeneste med en in-
tegritet hvor det som prekes også er det som leves ut  et presteliv med samsvar mellom tan-
ker, ord og gjerninger. 

Hvem eier Gud? 
Det kunne vært skrevet en hel bok om Grete og hennes liv og virke. Hun tilhører det vi kan-
skje kan betegne som 1. generasjons kvinnelige prester her i landet, og gjennom sitt preste-
skap har hun vært den første til så mangt, en pioner og banebryter på flere områder. Hun
var Oslos første kvinnelige menighetsprest. Hun var den første prest til å velsigne og legge
til rette for likekjønna vigsel i kirken. Dette var i 1992 og Grete forteller det var ingen støtte
å hente fra verken kolleger eller den øvrige helligheten. Men fra medlemmene i menigheten
Paulus og hos folket opplevde Grete sammen med Liv Fisknes enorm støtte. Grete har også
stått på barrikadene for sitt folk når fabrikker skulle legges ned, og kjempet sammen med
mennesker som fryktet for jobbene sine. Hvorfor det i grunn? Har hun ikke andre mer re-
ligiøse ting å drive med som prest enn å protestere mot nedlegging av fabrikker? Men hen-
nes kollega Anne Hilde Laland forteller at Grete er opptatt av alle som faller utenfor i
samfunnet. At hun er standhaftig i sin solidaritet for de som blir urettferdig behandlet. Og
for denne vederstyggelighet er hun blitt kalt inn på teppet og forsøkt irettesatt mang en
gang.

”Hvem eier Gud? 
Jeg har alltid vært fan av Jesus,
aller mest for alle de flotte menneskebildene og gudsbildene han tegner.
Og det blir klart gjennom alle fortellingene at:
Ingen eier Gud, eller har sannheten.
Guds kjærlighet gir ikke lykke til noen på andres tragedie.
Slik er ikke Gud.
Ingen eier Gud!
I mine gudsbilder er det sterkeste en Gud som frigjør.
Det å berøres av det guddommelige og leve oppreist og hel.”

 (Fra Gretes preken 31. august 2014)

Menneskerettigheter 
Troen på likhet, likeverd og solidaritet for dem som blir urettferdig behandlet har hun også
tatt med seg har tre år deltatt på Kvinnekommisjonens møter i New York som NGO er og
som en av representantene for Den norske kirke. inn i sitt politiske engasjement, både in-
ternasjonalt og her hjemme. tre år deltatt på Kvinnekommisjonens møter i New York som
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NGO er og som en av representantene for Den norske kirke. Tre ganger har hun deltatt på
FNs Kvinnekommisjonens møter i New York, som NGOer og som representant for Den
norske kirke. Der er hun opptatt av å stå sammen med likesinnede mot de pengesterke kon-
servative kreftene som bruker religion som kontrollerende prosjekt istedenfor tjenende ak-
tør. Hun forteller meg at en gang solgte hun til og med sølvet sitt for å delta på
Kvinnekommisjonens møter i FN. Grete har venner flere steder på kloden; hun har prosjek-
ter gående i Guatemala og har besøkt prester og teologer i Palestina sammen med oslo-
prestene og biskopen. Grete forteller at hun leser palestinsk teologi, og i debatten her
hjemme om Midtøsten-konflikten bidrar hun med å få frem viktigheten av å kunne holde
to tanker i hodet samtidig ved å påstå at «det må gå an å kritisere staten Israels kontinuerlige
undertrykkelse og angrep på palestinerne uten å bli anklaget for å hate Israel og det jødiske
folk». 

«Da Per Kristian kantor og jeg snakket om hvilken nerve vi skulle ha i gudstjenesten, snakket
vi om det viktige spørsmålet: Hvem eier Gud? Jeg trodde lenge at Matteusteksten som Inger Eli-
sabeth leste var dagens prekentekst. En god tekst om å ikke bekymre seg. En fredelig tekst, og
det skulle bli en helt uproblematisk preken om livene våre. Men akk nei. Teksten er fra Nehem-
ja. Også en trøstetekst om Gud som medvandrer. Nehemja skulle lede Israelsfolket fra eksilet i
Babylon rundt 450. Trøsten var å tenke på hvor trofast Gud var under ørkenvandringen fra
Egypt, hin gang. Ja, så bød prekenteksten på en utfordring jeg ikke hadde tenkt å snakke om i
dag. Nå skal vi med tekstarbeid alltid lese konteksten og sammenhengen til et avsnitt.
Uff, Nehemja burde vel ikke vært med i Det gamle testamentet.
Her er tydelige trekk av en tekning om etnisk renhet. … Når jeg leser Nehemja, framtrer guds-
bilder jeg ikke kan leve med. Det er som alle gudsbildene smadres og jeg tenker at ja, de har
rett som sier at religion er farlig. Så er skriftene skrevet av mennesker og noen har valgt hva
som skal inn. De er skrifter som vi kan vurdere og kritisere, og framfor alt la de tilhøre den tid
de ble skrevet. Nå er det jo slik at FNs menneskerettigheter bare er 50 år, og at både mennes-
kebilder og gudsbilder må nyskapes og utvikles gjennom tidene.» 
(Fra Gretes preken, 31. august 2014)

Forbilde
Teologistudenter og kolleger mener den norske kirke har mye å takke Grete for. De beskri-
ver henne som et forbilde for mange, og også hvordan hun har støttet, gitt mot og vært til-
gjengelig for andre prester når de har stått i noe utfordrende i forbindelse med sin tjeneste
og livet generelt. 

”Jeg har valgt noen av favorittsalmene mine: ”Blott en dag et ögonblikk i sänder skulle jag som
barn vel ägslas då”. Salmens dikter, Lina Sandell, opplevde sykdom og vanskelige ting i livet.
Hun må ha blitt berørt av det guddommelige i vanskelige tider, når hun kunne skrive så mange
salmer til trøst. Vi er forskjellige vi mennesker, også hvordan vi tar inn bekymringer. Det er
jammen nok å bekymre seg over. Egen framtid og andres. Jeg tror vel ikke at det går an å slå
av en knapp i hjernen, og så er bekymringene borte. Jeg tenker at bekymringer har en utrolig
evne til å vokse seg store når de forblir hemmelige og alene i et indre rom i sjelen vår. For meg
berøres bekymringene av det guddommelige når jeg har tillit til at det er mennesker der ute
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som det går an å dele bekymringene med og få snakket om det som bekymrer. Det er for meg
måten å leve gjennom dagene med nærvær.” 
(Fra Gretes preken 31. august 2014)

Blomster og blod 
På tross av stort engasjement ute i verden har hennes ankerfeste vært i Paulus kirke. Det
lokale og nære. Hennes kolleger forteller om et menneske som tror på det samarbeidende
fellesskap. At menigheten i Paulus kirke har gitt henne mye og vært hennes styrke. Hun har
gjort kirkerommet åpent  åpent for alle, og der er det ikke bare høyt under taket i arkitek-
tonisk forstand. Et av medlemmene i Paulus, Linn Skåber, forteller at en i møtet med kirke-
rommet kan føle seg liten. Men selv om det voldsomme rommet kan oppleves
overveldende, så har Grete skapt en slik atmosfære i Paulus kirke at man kan legge beina
høyt, være helt seg selv, og slappe av - under den voldsomme kirkehvelvingen. Slik møtes
storhet og nærhet.

«Grete inspirerer, kommer med nye tanker og viklinger som gjør at man tenker; «aha
sånn har jeg ikke tenkt på det før.» Hun er progressiv og dynamisk, men det finnes ikke
utrygt å være nær henne. Hun utstråler trygghet. Det er viktig med sånne ledere. Religion
kan være veldig statisk, derfor er det viktig med prester og imamer som forstår samfunnet.
Og har kjærlighet. Det er viktig å få med; ha kjærlighet til menneskene,” forteller Linn.

Under avskjedsgudstjenesten kalte Terje Strømdahl Grete for «en kvinnelig Tyranno-
saurus rex blant kirkens dinosaurer», og foreslo at Norwegian burde ha bilde av Grete på
halen på flyene sine. Han leser et avsnitt fra Knut Hamsuns «Viktoria» hvor Hamsun atter
grubler over «hva er kjærligheten?» - Og kjærligheten ble verdens opphav og verdens her-
sker; men alle dens veier er fulle av blomster og blod, blomster og blod. (Victoria, 1898)

«Du er en av de vakreste kvinnene jeg har møtt», avslutter Terje, og kysser Grete, først
på hver side av kinnet, så på munnen.

Kallet
Jeg lurer virkelig på mennesket Grete. Hva er det som gjør at hun favner alle disse forskjel-
lige områdene? Hennes yngre kollega Birte Nordal forteller at hun mener Grete er en prest
med et sjeldent stort spekter, som mestrer presterollen både i store møter i FN og i små ene-
samtaler med sykehjemsbeboere. Jeg tenker at noen som lever et så stort liv og har en slik
enorm spennvidde må jo ha fått et kall, en skrift på veggen, eller en stemme fra det høye?
Vi kjenner jo til historien til Saulus. Han som ble slått av sin høye hest og ned i bakken, og
hvor vår Herre ropte til han, skjente på han og slo han blind i tre dager hvorpå så Saulus
byttet navn til Paulus og ble apostel. Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, opplev-
de også sterkt at Gud kalte henne til kamp og tjeneste. Så jeg bestemmer meg for å spørre
Grete om hvorfor eller hva det var som gjorde at hun ville bli prest, og tenkte at dette kunne
bli gull - en type «du hørte det først her- artikkel», og mulig finne ut om hun kanskje til og
med hadde et annet navn før? - byttet navn fra Gerd til Grete? Men når jeg stiller henne
dette spørsmålet kommer det fra Grete: «Jeg hadde bare lyst å lære om teologi, jeg». Jaha,
javel. Der gikk dét VG-oppslaget mitt i vasken. Hun er så deilig uhøytidelig. Det finnes in-
gen pomp og prakt eller høy hest. Grete triller rundt i Oslo på en helt vanlig sykkel. Og Gre-
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te har alltid vært Grete hele tiden (ingen Gerd der altså). Jeg digger at Paulus har en kirke
oppkalt etter seg på Løkka hvor det er en dame som Grete som de siste 26 år har vært sjefen!
Og så er hun så velsignet fri fra flinkpike-syndromet. Er det noe som hun mener strider mot
evangeliet, og de menneske- og gudsbildene som Jesus tegner for oss i evangeliene, ja da sier
hun fra. Og det har vært mange kamper og mye som har vært ubehagelig, forteller Grete
åpenhjertig og ærlig.

Livet før døden
«Hva er det som har gitt deg mot, vært driven din til å ta og stå i alle de maktkampene? »,
spør jeg Grete. «Lojaliteten min har alltid vært hos menneskene. Hos de som blir behandlet
urettferdig og ikke møtt med likeverd», svarer hun. «Hva salgs gudsbilde ligger til grunn for
det synet du har på mennesker? », lurer jeg veldig på. «Gestaltterapeuter snakker om «mel-
lomrommet», det som skjer mennesker imellom. Teologen Ina Praetorius skriver også en
del om dette. Jeg tror Gud skjer mer enn Gud er. Det er derfor jeg i liturgien på en søndag
ikke snur meg med ryggen til menigheten og hilser fra de til et fjern, fremmed vesen langt
der ute. Og så tror jeg på livet før døden.» «Mye har skjedd og endret seg både i kirken og
i samfunnet forøvrig siden du først ble prest, og du har vært med på og hatt en veldig viktig
rolle i mye av dette. Hvilke områder tenker du trenger å åpnes og endres i tiden fremover?»,
spør jeg. «Først og fremst tror jeg at hele kristendomforståelsen må endres», svarer Grete.
«Det er viktig at Gud ikke blir en som ofret sin sønn for at vi skulle bli frelst og komme til
rett sted. Det gjør jo ham til en barnemishandler! Men Jesus døde som en konsekvens av
måten han levde på. Og det er nok. Derfor må menneskerettighetene være fremst som kir-
kens anliggende».

Et håpsbilde

”Vi begynte gudstjenesten med: I all sin glans nu stråler solen av Grundtvig. Det fortelles om
Grundtvig at flere av hans flotte salmer er skrevet når han er på veg ut av en psykose. Salmen
har så overflod av livet i seg, det skjønne, det rause, det guddommelige og i alt dette er vi men-
nesker. Forsidebildet på agenden har kantor Per Kristian tatt, en flik av tårnet i Paulus med
litt dis, med en blomsterflod som forgrunn. Masse Grundtvig i bildet synes jeg. Livet blomstrer
og et kirkespir som viser en himmel over våre liv. Et håpsbilde. Vi trenger masse håpsbilder.“ 
(Fra Gretes preken 31. august 2014) 

Du Grete, er et håpsbilde, tenker jeg. Sterk og sårbar. Grete er gangster, litt sånn som Jesus;
et bøllefrø i kjærlighetens navn som kjemper for likhet og rettferd til forargelse for øvrig-
heten – en skandaløs nåde, men samtidig så finnes det ikke utrygt å være nær henne. Og
alle de områdene hun er engasjert i, samfunnet, det politiske både nasjonalt og internasjo-
nalt, enkene i Guatemala, prestelivet på Løkka, alle hun står opp for, hun gjør det ikke fordi
det ligger prestisje i det eller for å polere egen glorie, og hun tar heller ingen kred  - men
fordi det er personlig for henne. Og hele veien er hun seg selv.

”For meg har møtene jeg som prest i Paulus kirke
har hatt med mennesker i alle livets situasjoner,
gitt meg glimt av det guddommelige, av Gud.
Tusen, tusen takk, til dere alle.”
St. Sunniva 2/2014 Side 27



Menigheten bryter ut i klapp. Applausen stilner ikke. Grete kommer frem igjen, hun smiler
og neier. Alle blir stående, klapper og jubler.

Postludium
Et godt stykke oppe på Løkka står det en kirke. Som en puppe er den pakket inn for vinte-
ren og skal en tid fremover renoveres og pusses litt på for å gjøres stand til en ny epoke av
kirkeliv. Jeg håper at den nye epoken blir en tid hvor Gretes form for liv og presteskap ikke
lenger blir sett på som det skandaløse og kontroversielle, men normalen. Og hvor sivil uly-
dighet vil være å ikke kjempe for likeverd, rettferd og menneskerettigheter, og hvor det er
dem som velger å fortsatt legge bånd på menneskene isteden for å forkynne om en kjærlig
og frigjørende gud, som blir kalt inn på teppet og irettesatt. På trikken hjem fra Gretes av-
skjedsgudstjeneste dunker rappen til Estelle og Janelle Monaé Do My Thing fra hodetelefo-
nene mine:

You don't know where I'm going, and so you think I'm lost
I ain't on your page ok, so to you that means I'm off.
When I dance, I dance to the beat of a drummer you don’t  hear and you can't see
So if I look offbeat to you, then the problem must be you, not me.
Irregular but never irrelevant, unusual but never uncool
You're not cut from my cloth so you don't get me, well, I don't get you
Either a believer of the fact that unique equals love
Am I going to fast for you? Open your mind and speed up
I'ma do my thing

Estelle & Janelle Monaé - Do My Thing
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Mitt liv som feminist
Navn: Jorunn Økland

Stilling: Professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforskning, Senter for tverrfaglig kjønnsfors-
kning, Universitetet i Oslo. Fram til 1.1 2014 senterleder samme sted. Bistilling som redaktør for
det nye tidsskriftet Journal of the Bible and its Reception (de Gruyter) Hefte 2/2014

Hvorfor ble du feminist? 
Det var en lang prosess med flere trinn: Første trinn: jeg vokste
nok opp i et mer enn gjennomsnittlig likestilt hjem der forel-
dre delte på omsorg for barn også på dagtid; matlaging, kles-
vask og husarbeid. Fram til 70-tallet var mor eneste mor i gata
som jobbet. Jeg fikk små stikkbemerkninger for det fra hus-
mødre i nabolaget  - som også min far fikk da han hang ut kles-
vasken. Neste trinn: som skoleelev leste jeg en del, inkludert de
teologisk relaterte ”Den bortkomne datter”, ”Kvinner i kirken”
og et par småskrifter og ble veldig interessert! Men det fantes
jo ikke noe videre ”kvinneteologisk” litteratur på norsk rundt
1980! Neste trinn: jeg fikk sjokk da jeg kom til Oslo og oppda-
get at ytterst få kvinner underviste i teologi! Og ingen hadde
doktorgrad! De mannlige studentene gikk rundt med en ”fe-
eling of entitlement” som maskulinitetsforskeren Michael
Kimmel kaller det, de føler at de har en rett til å ses først, høres
først og få jobber først, og at vi andre får stille oss bak i køen og spørre pent. Ut fra min
oppdragelse var dette en forestilling jeg heldigvis var godt impregnert mot å internalisere,
men jeg merket jo forventningen, og ble provosert. Det siste avgjørende trinnet på veien
mot feminisme kom da jeg fra et semester til det neste skiftet side av bordet fra å være stud.
theol. til å være lærer på teologi, og for første gang i livet opplevde å være i et bittelite min-
dretall som kvinne. Da innså jeg at om jeg blir værende i akademia gjelder det å tviholde
på seg selv for ikke å miste meg selv fullstendig. Da var feministisk analyse helt avgjørende.
Kort sagt: jeg kjørte hodet i glasstaket så det sang. Det var den endegyldige vekkeren. I lys
av denne erfaringen tenker jeg i dag at det ikke er så farlig med unge kvinner som vil ses
som individer og ikke som kjønn, og som mener at feminismens anliggender er passé: La
dem prøve seg! Når glasstaket singler i hodet på dem vil de nok forstå at det eksisterer, det
er ikke noe konspiratoriske feminister har funnet opp...
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Hvem er ditt feministiske forbilde og hvorfor? 
Siden dette er et tidsskrift og noe av poenget er å gi lesehjelp nevner jeg to, i stedet for å lure
på hvem jeg skal velge: Aasta Hansteen og Elisabeth Cady Stanton. De var samtidige, og jeg
har skrevet om dem begge to, allerede i avhandlingen og videre da jeg bodde i England og
oppdaget hvor pionerende Hansteen faktisk var! Jeg diskuterer Stanton igjen i min siste ar-
tikkel i tidsskriftet jeg redigerer.  Hvorfor? Troen og visjonen, motet, prinsippfastheten, kri-
tisk sans kombinert med stor kunnskap! De var mye mer radikale enn noen feminister
siden (muligens med unntak av Rosa Luxemburg). De representerte en feminisme som ikke
hadde opplevd tilbakeslag, og som levde i tett samliv med den generelle framtidsoptimis-
men. De var dessuten mye mer religionskritiske enn resepsjonen av dem i ettertid har aner-
kjent, dette gjelder særlig Hansteen: Ingen av dem lar seg domestisere av moderne teologisk
feminisme, tross mange forsøk. Jeg innser samtidig at store personligheter er store fordi de
er mange-fasetterte og da vil også resepsjonen måtte være det. De var begge to klare på at
autoriteten måtte plasseres i demokratiet og at kirken og teologien måtte justere seg. Kun
en total revisjon av teologien i lys av moderne vitenskap og samfunnsliv var godt nok for
dem. For så vidt hadde de også en kirkelig agenda. 

Favorittbok:
Spørsmålet går som en farsott på internett også, og jeg er ute av stand til å liste selv 10 bøker.
Pass. Men en av dem jeg kommer tilbake til igjen og igjen, er Only Paradoxes to Offer:
French Feminists and the Rights of Man av Joan Scott.

Favorittsitat:

Man's love and sympathy enter only into the sunshine of our lives. In that solemn solitude of
self, that links us with the immeasurable and the eternal, each soul lives alone…Who, I ask
you, can take, dare take on himself the rights, the duties, the responsibilities of another human
soul? (E. Cady Stanton)

Hvis man skal lese èn feministisk eller feministteologisk bok og ikke kan så mye
fra før – hvilken ville du anbefalt?
Det nytter ikke med problembeskrivelser slik problemet opplevdes for dem som var unge
for 30, 50 eller 70 år siden. Derfor anbefaler jeg ikke å begynne med Beauvoir, hennes tids-
koloritt er fremmedgjørende i dag, det samme er Mary Daly selv om jeg fryder meg over
lesningen av begge to. Jeg tror jeg vil si Genevieve Lloyd, ”Mannlig og kvinnelig i vestens
filosofi.”  Mye av det som skjer i teologien lar seg utlede av det hun beskriver der.  
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Navn: Merete Thomassen

Stilling: Førsteamanuensis ved Det praktisk-teologiske seminar, Universitetet i Oslo Hefte 2/
2014

Hvorfor ble du feminist? 
Jeg var i utgangspunktet kritisk til feminisme og syntes det var
noe utidig mas. Men i løpet av studietida og de første åra som
prest ble det tydelig for meg at kvinner ikke ble anerkjent som
alminnelige mennesker, bare som spesielle og «den andre».
Derfor ble jeg feminist.

Hvem er ditt feministiske forbilde og hvorfor?
Jeg har mange feministiske forbilder. I norsk sammenheng vil
jeg gjerne trekke fram Signe Fyhn, Turid Karlsen Seim, Sol-
veig Fiske og Anne Grethe Spæren Rørvik som noen blant
mange dyktige og modige kvinner som har inspirert meg som teolog, feminist og mennes-
ke. Anne-Louise Eriksson i Svenska kyrkan ble et svært viktig forbilde fordi hun greide å
problematisere den feministteologiske diskursen med meningsfulle korrektiver. Blant an-
net var hun tidlig ute med å påpeke at begreper som «kvinners erfaringer» ikke er entydige
erfaringer, men svært varierte. Jeg var så heldig å få henne som veileder for doktoravhand-
linga mi. 

Ellers er Elizabeth Johnson og Sallie McFague blant de feministteologiske favorittene
mine. Jeg vender stadig tilbake til bøkene deres. 

Favorittbok: 
«She Who Is. The Mystery of God in Feminist Theological Discourse» (1992) av Elizabeth
A. Johnson

Favorittsitat:
«If God is male, then the male is God» av Mary Daly

Hvis man skal lese èn feministisk eller feministteologisk bok og ikke kan så mye
fra før – hvilken ville du anbefalt?
«Feministteologi på norsk» (1999) av Dagny Kaul, Anne Hilde Laland og Solveig Østrem
(red.)
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Anmeldelse
Bokanmeldelse
Anmeldelse av Fru Noah og søster Mirjam. Ti fortellinger om jenter og damer i Bibelen av
Margaret McAllister, oversatt av Asbjørn Bjornes. Norsk utgave 2013, Verbum. Anmeldt av Sara
Elisabeth Moss, kapellan i Hamar Domkirke. E-post: saraeli.moss@gmail.com Hefte 2/2014

Feminist-teologer som skal kjøpe bibelbøker til barn de er glad i, går nok ofte skuffet ut av
bokhandelen. Kristen-feministiske barnebøker er sjelden vare. Unntaket er hvis du er en
hardbarka forskjellsfeminist som synes «Bibel for små prinsesser» og «Bibel for små ridde-
re» er et godt bidrag til småjenters kristne oppdragelse. 

Jeg vil hevde at denne typen bøker som deler kjønn opp i lyseblått og lyserosa, ofte har
som intensjon og/eller funksjon å konservere kjønnsroller barn sosialiseres inn i, og at det
derfor er behov for andre typer bøker. «Fru Noah og søster Mirjam. Ti fortellinger om jen-
ter og damer i Bibelen» er etter min mening en annen type bok. Den viser en bredde av
kvinneskikkelser i ulike roller, og har til og med eksempler på måter å omtale Gud på som
ikke er gjennomført maskuline. Det forekommer ganske sjeldent i kristne barnebøker. 

«Bibelen inneholder mange fortellinger om sterke kvinner. (...) I denne boken har for-
fatteren levd seg inn i jentenes og damenes liv, og forsøkt å forestille seg hvordan det var å
være dem,» står det forklart på omslaget til boka. Boka er spesielt beregnet på jenter mellom
10 og 13 år. 

Verbum forlag intervjuet blant annet Kari Veiteberg da de utga boka. Veiteberg står selv
bak «Evas døtre. Om kvinner i Bibelen» som kom på Samlaget i 2001. 

Om prosjektet med å synliggjøre kvinnefortellinger for unge jenter, sa hun ifølge Ver-
bum: « Presentasjonen av kvinnen er som oftest smeltet sammen med den rollen hun har i
forhold til en mann. Hun er mor, kone, søster, datter og slave. Men om vi jakter litt, finner
vi kvinner som kommer til syne med egne roller der deres selvstendige handlinger står i
sentrum. Debora, dronningen av Saba og Ester er eksempler på dette.» 

Det er slike fortellinger «Fru Noah og søster Mirjam» åpenbart har vært på leiting etter,
men boka er med på å illustrere hvor vanskelig det kan være. Den enkleste måten å skape
historier om sterke kvinner på, er å bruke fantasien og prøve å «forestille seg hvordan det
var å være dem,» som det står på bokas omslag. 
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Bechdel-testing?
Allison Bechdel har gitt navn til den såkalte Bechdel-testen, som ble laget for å måle
kjønnsbalansen i en spillefilmer. For at en spillefilm skal bestå Bechdel-testen, må den opp-
fylle tre krav: Det må finnes mer enn én navngitt kvinne, de må ha minst én samtale seg
imellom og minst en av samtalene må handle om noe annet enn menn. 

Det har vist seg at Bechdel-testen er vanskeligere å bestå enn mange skulle tro! Klasse-
kampens filmanmeldere (27/7-13) fant ut at store norske filmer som «Kon-Tiki,» «Hodeje-
geren» og «Trolljegeren» ikke besto testen, og at det samme gjaldt for hele triliogien
«Ringenes herre.»  

Anne Gjelsvik, professor i filmvitenskap ved NTNU, konkluderte i den samme artikke-
len med følgende: «Bechdel-testen viser at kvinner ofte er på film i kraft av å være kjæreste
eller noen som er mest opptatt av menn.» Dette fenomenet er vel ikke helt ukjent i kristne
kretser heller? 

Ingen har funnet på å Bechdel-teste Bibelen ennå, men jeg har for moro skyld Bechdel-
testet «Fru Noah og søster Mirjam.» I Ruts fortelling har Rut og Noomi en enkel replikk-
veksling seg imellom hvor Noomi sier at Rut må reise tilbake til moren sin, og Rut svarer at
hun ikke vil reise fra Noomi. Fru Prokula, kona til Pilatus, har en lengre samtale med en
tjenestekvinne som kalles Julia. Fru Prokula forteller om et mareritt hun har hatt. Hun har
drømt om en mann – Jesus – og forteller om ham, men forteller også mye om sine egne fø-
lelser. Bortsett fra disse to eksemplene, finner jeg ingen flere der to navngitte kvinner snak-
ker sammen om noe annet enn en mann. 

Det er verdt å nevne at navnene til fru Prokula og Julia ikke er hentet fra Bibelen – Pro-
kula er dog et tradisjonelt navn på henne – og at hele fortellingen bygger på ett enslig bibel-
vers: Matteus 27,19. Tjenestekvinnen er ikke med her. Dialogen som gjør at fortellingen
består Bechdel-testen, er altså ikke å regne som bibelsk stoff. Dialogen mellom Rut og Noo-
mi finner vi derimot i Rut 1,8-18. Her handler den, ironisk nok, mest om muligheten for å
få sønner og ektemenn. 

Kvinnelige subjekter 
Dette betyr ikke at resten av kvinnene i «Fru Noah og søster Mirjam» er passive objekter.
Men det illustrerer at fordi menn tradisjonelt er hovedpersoner i bibelfortellingene, kjenner
vi ofte kvinnene fra sin relasjon til en mann. 

Fru Noah, som sliter med å holde det rent og pent i arken sin i 40 dager, har ikke noe
annet valg enn å være med Noah ut på båttur. Rakel og Lea blir giftet bort av faren sin, La-
ban, til Jakob. Mirjam, søsteren til Moses, er den som sørger for at han får leve opp på tross
av den nådeløse Farao. Den høygravide Maria er redd for å være til bry. Søstrene Marta og
Maria krangler om hva de mener at Jesus vil at de skal gjøre for ham. 

Men samtidig er Mirjam et modig barn. Rut er fri til å gå med sin svigermor. Den ka-
naaneiske kvinnen handler overfor Jesus selv om mannen hennes i fortellingen (ikke i bi-
belteksten) forsøker å fraråde henne det. Maria Magdalena opplever å bli sett av Jesus, men
det gjøres ikke noe spesielt poeng ut av at han er en mann. Lydia fra Filippi møter Paulus
og Lukas som en kvinne med eget hus og egen bedrift, og framstilles som kreativ og ska-
pende. 
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Rakel og Lea 
Av og til opplever jeg å være uenig med valg Margaret McAllister har tatt når hun nytolker
tekstene. Noen fortellinger, som Rakels fortelling, er så omfattende i bibeltekstene at den
må forkortes for å passe formatet i «Fru Noah og søster Mirjam.» Da må selvsagt McAllister
prioritere stoffet. 

Men Rakel framstilles mer passiv hos McAllister enn jeg husker henne fra 1. Mosebok,
og Lea tillegges egenskaper jeg ikke  finner igjen i bibelteksten. Hos McAllister er Lea den
som «fikk alt først – Lea var den første som fikk gå med voksenklær, og hun fikk alltid være
lenge oppe sammen med de voksne om kvelden. Lea syntes Rakel var en bortskjemt unge
(...).» (McAllister 2013, 9). 

Dette er kanskje et forsøk fra forfatterens side på å gripe fatt i et motiv som er kjent hos
mange barn; det å være den største og den minste i en søskenflokk. Men er det rimelig å
antyde at dette også gjelder hvordan det skjer at Lea gifter seg med Jakob? 

Det er Laban som arrangerer det hele, og at McAllister framstiller det som om Lea var
strålende fornøyd med situasjonen, er jeg ikke komfortabel med. Lea ble ikke elsket (1 Mos
29,31-35) og håper at det å føde barn vil gjøre at Jakob aksepterer henne. Rakel er hos
McAllister en ganske passiv karakter. 

Rakel i bibelteksten har noen sterke replikker og handler selvstendig. «Gi meg barn! El-
lers dør jeg,» sier hun til Jakob (1. Mos 30,1). Hun skaffer seg en «surrogatmor» i slavekvin-
nen Bilha. Senere stjeler hun gudebildene til Laban og skjuler dem for ham ved å påstå at
hun «har det på kvinners vis» og ikke kan reise seg (1 Mos 31,35) – en liten fortelling i den
store fortellingen, men kanskje viktig hvis det er særegne kvinnefortellinger en vil ha fram
i lyset? 

Marta og Maria 
Videre tenker jeg på fortellingen om søstrene Marta og Maria. Den gjengis som en krangel
dem imellom etter at Jesus har gått. Bibelteksten har mange andre momenter å gripe tak i
hvis McAllister vil si noe om forholdet mellom Jesus og kvinner, eller hva slags kvinner
Marta og Maria var. 

Det står at Marta tok imot Jesus i huset sitt (Luk 10,39). Søsteren Maria er kanskje bare
på besøk – men i Johannes kan det virke som om de bor sammen (Joh 11,19-20). Uansett
står det at Maria «satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord» (Luk 10,39). Er ikke
det i seg selv radikalt nok til å nevnes? 

Og det er Jesus som sier til Marta – ikke til Maria – at det er riktig av Maria å gjøre dette
(Luk 10,42) etter at Marta har klaget direkte til ham (Luk 10,40). Søstrene kan sikkert ha
kranglet om dette i etterkant, men hvorfor skal historien absolutt handle om at to kvinner
krangler om hvem som skal gjøre husarbeidet og varte opp en mann som kommer på be-
søk? 

Kari Veiteberg skriver om Marta i «Evas døtre» at evangeliene «viser oss to ulike Mar-
taer: ei geskjeftig kvinne på kjøkkenet og ei sjølvsikker og energisk kvinne som stiller Jesus
til ansvar for at han kjem for seint til brorens død. Jamført med den meir passive, lettrørte
systra er Marta den aktive og mogne kvinna» (Veiteberg 1991, 91). 

Hos McAllister er det Marta som gråter og er lei seg: «Alt skulle bli så fint, men så ble
det helt mislykket. Og så gikk jeg glipp av det han [Jesus] fortalte!» (McAllister 2013, 31).
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Alt fokuset ligger på husarbeidet, og fortellingen om brorens død (Joh. 11, 20-27) er helt
fraværende hos McAllister.  

Lykkelig alle sine dager? 
En annen ting jeg vil kommentere, er hvordan McAllister fokuserer på forelskelse som et
viktig komponent i livet til Rakel og Rut. Fortellingen om Jakobs møte med Rakel er en av
de få fortellingene i Bibelen som kanskje handler om et slags kjærlighetsekteskap. Det er vil-
let av begge parter, men forkludres av brudens far. Men at Rut ble forelsket i Boas og giftet
seg med ham (McAllister 2013, 20) synes jeg er en unødvendig harmonisering. 

De to kvinnene Rut og Noomi har det vanskelig i Moab, og Rut går ut på en annen
manns åker for å sanke korn som er til overs, slik skikken er. Åkeren tilhører Boas. Rut vet
at Boas er i slekt med dem, en såkalt «løsningsmann.» Hun oppmuntrer derfor Rut til å hol-
de seg til Boas og til slutt beskriver hun hvordan Rut skal te seg for at Boas skal legge merke
til henne (Rut 3,1-7). 

Boas vil løse henne ut, men det er en foran ham i køen. Derfor legger han det fram for
menn i landsbyen på en sånn måte at Rut er en del av et jordstykke Noomi ønsker å selge
(Rut 4,1-5). Den ekte løsningsmannen vil ha jordstykket, men ikke gifte seg med Rut. Der-
for får Boas jordstykket. Det kan godt være at Rut likte Boas, men at de uten videre kunne
gifte seg fordi de ble forelsket ute på jordet, stemmer ikke.  

I det hele tatt er jeg skeptisk til at kvinnene  til McAllister skildres uten noen kritiske
kommentarer til systemet de er en del av. Å kjenne til hvordan kvinner var avhengige av
menn i konteksten Bibelens fortellinger ble nedskrevet, er nødvendig også for å forstå hvor-
for kvinnene jevnt over får så lite plass i Bibelen. Slavekvinnene til Rakel og Lea, som må
føde barn for dem, blir i det minste nevnt med navn, men deres fortellinger lever ikke
McAllister seg videre nn i. 

Klasseforskjeller på Jesu blir til en viss grad illustrert med fortellingen om Maria Mag-
dalena i kontrast til fortellingen om kona til Pontius Pilatus. Men jeg finner ikke kilder i bi-
belteksten når McAllister skriver: «Maria hadde ikke hatt et godt liv. Familien hadde sviktet
henne, og venner hadde kommet og gått. For en enslig kvinne var det vanskelig å tjene pen-
ger, så Maria Magdalena måtte virkelig slite for å få endene til å møtes. Det var et ensomt
og hardt liv» (McAllister 2013, 39). Vet vi at Maria var fattig? Er det ikke tvert om grunn til
å tro at kvinnene som fulgte Jesus hadde noen midler å bidra med inn i fellesskapet, på lik
linje med mennene? (Se Luk 8,2-3) 

Maria Magdalena er blant dem som har måttet tåle mye sladder i resepsjonshistorien.
Jeg er usikker på om det er heldig å blande inn disse tradisjonene i en bok som gir seg ut på
å gjenfortelle bibeltekster. Det bidrar til å reprodusere ikke-bibelske bilder av en sentral
kvinnekarakter. 

Kvinneskikkelser fra Bibelen – og sterke kristne kvinner i alminnelighet – har ofte måt-
tet tåle å bli vurdert på andre måter enn menn. Derfor tenker jeg at det er særlig viktig å
være ryddig i gjenfortellingene i et prosjekt som har som mål å løfte kvinnene fram. Det er
også viktig å snakke så sant som mulig om konteksten de opptrer i, og hva slags handlings-
rom vi antar at de hadde. 
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Et utfordrende prosjekt 
Å leve seg inn i fortellinger fra Bibelen og forsøke å gi plass til tause stemmer eller skildre
hvordan det kan ha vært bakenfor teksten, er et utfordrende prosjekt. En strategi er å kom-
binere bibelfortellingen med historiekunnskap, og en kan komme ganske langt med det.
Selv om bibelteksten i seg selv kan være knapp, kan det lille som står, gi god mening å gjen-
fortelle hvis relasjoner og kontekst forklares. Fortellingen om Mirjam synes jeg er et særlig
godt eksempel på at dette gjøres godt hos «Fru Noah og søster Mirjam,» det samme gjelder
fortellingen til Lydia. 

Når den som skal gjenfortelle, også begynner å fantasere mye om hvordan det kan ha
vært gjennom å for eksempel tillegge personene nye egenskaper (Lea som den sure store-
søstra), skrive i dagbok-format (som fortellingen om Maria som føder Jesus) eller lage en
rammefortelling som tar fokus fra bibelfortellingen (Marta og Maria som krangler), kan
forfatteren i større grad risikere å forstyrre leseren. I alle fall hvis målet er at jentene som
leser «Fru Noah og søster Mirjam» skal bli bibellesere og finne igjen disse kvinnene og an-
dre kvinner når de leser Bibelen senere. Jeg savner i den forbindelse henvisninger til hvor i
Bibelen jeg kan lese fortellingene «på ordentlig,» særlig med tanke på at Verbum er utgiver. 

McAllister skal ha ros for å løfte fram usynlig arbeid. Mange av kvinnene til McAllister
driver med typiske «kvinnesysler» som fortjener mer omtale og beundring enn Bibelen selv
gir: Fru Noahs rengjøringsprosjekt i arken må jo ha vært formidabelt, hvis det var hun som
vasket den. Moren til Moses flettet en kurv til ham med sine egne fingre. Rut sanker korn.
Maria føder Jesus (selv om det ifølge McAllister var over på fem minutter!) og kler på ham. 

«Fru Noah og søster Mirjam» bidrar til å løfte fram tause stemmer og synliggjøre hvor-
dan kvinnene har vært nødvendige for historiens gang. Det er et viktig prosjekt å løfte fram
mødre, søstre og koner – men det er en vanskelig balansegang å skulle gjøre det uten å la
fedrene, brødrene og ektemennene beholde definisjonsmakten på kontekst og relasjon. 

Litteratur
Intervju med blant annet Kari Veiteberg: http://www.bibel.no/Verbum/Nyheter-Verbum/

Nyheter2013/Verbum-101213 
Kari Veiteberg: «Evas døtre – Om kvinnene i Bibelen» Det Norske Samlaget, Oslo, 2001
Klassekampens artikkel «Består ikke kjønnstest» ble trykket 27/7-13. 
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Anmeldelse av The Testament of Mary, av Colm Toibin, 2012, Scribner. Anmeldt av Caroline
Hauglid-Formo, vikarprest i Sofienberg og Paulus menighet. E-post: chauglidformo@
gmail.com Hefte 2/2014

Det som alltid er spennende og interessant med fiksjonsbøker som tar utgangspunkt i de
bibelske fortellingene, er reisen ”bakom” eller dypere inn i de velkjente grunnfortellingene
i vår kristne arv og tradisjon. De har levd så lenge med oss at de kan miste noe av sin inten-
sitet, nerve og brodd i budskapet. Da er det takknemlig å åpne en bok slik som den Colm
Toibin har skrevet. Toibin gir liv til Marias stemme og perspektiv og minner oss på den his-
toriske Maria, den Maria som en gang levde og gikk på denne jorden, og fødte et menneske. 

Boka starter med at vi møter Maria i tiden etter korsfestelsen og Maria har flyktet fra
Jerusalem og blir voktet i et hus i Efesos. Toibin fyller på en måte ut noen tomrom i evan-
geliefortellingene hvor Maria for eksempel bare blir nevnt i en setning. Her får vi høre gjen-
fortalt sentrale hendelser i Jesu liv fra Marias synsvinkel. Og den kongruerer ikke
nødvendigvis med det som er nedskrevet i evangeliene slik vi kjenner dem. Dette er også
noe av poenget i boka, opplever jeg, at Marias fortelling ikke samsvarer med det forfatterne
av evangeliene har overlevert. Toibin får frem det redigerte aspektet ved evangeliene.. Den
beste passasjen i boka er der hvor han levendegjør for leserne hele Jesu lidelseshistorie fra
Jesus står foran Pilatus og folkemengden, til han blir korsfestet, sett fra Marias synsvinkel.
Måten Toibin beskriver små detaljer i ulike scenarioer rundt selve hovedhandlingen, gjør
det hele nært og troverdig.

Noe av det som jeg derimot ikke finner helt troverdig, er den Maria Toibin forsøker å
”inkarnere”. Jeg-synsvinkelen fordrer at forfatteren virkelig klarer å komme under huden på
karakteren sin. Det er kanskje ekstra krevende når det er et menneske som er så kjent som
Maria og forbundet med så mange fortolkninger og symbolikk. Her synes jeg at forfatteren
dessverre faller litt igjennom. Det blir for lettvint å bare fremstille henne som feilbarlig, svi-
kefull, redd, mao. menneskelig, i kontrast til ettertidens fremstilling av henne som opphøyd
himmeldronning og gudeføderske. Maria står for meg som en av de mest gåtefulle mennes-
kene i evangeliene, og hun forblir det fortsatt også etter å ha lest Toibins versjon av hennes
testamente.

Men jeg vil allikevel absolutt anbefale å lese den korte, lille boka. For de fleste tar det
kanskje bare noen timer eller en halv dag å komme seg igjennom den. Slike skjønnlitterære
bøker, enten det er Knausgårds ”En tid for alt” eller den nylig mye omtalte ”Guds barn” av
Lars Petter Sveen, rister løs på det tilstivnede og tilvante ved de bibelske fortellingene og
tolkningene av dem. De hjelper oss å se disse fortellingene på nytt, som for første gang, gjer-
ne fra andre  perspektiver. Det er med på å bevisstgjøre og åpne opp for oss lesere det fan-
tastiske universet Bibelen rommer, i alt det skrevne og uskrevne, i alt det som kom innenfor
og alt det som falt utenfor. 
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Høring
Staten og Den norske kirke - et tydelig skille
Høringssvar fra Norsk Kvinnelig Teologforening til departementets høringsnotat “Staten og
Den norske kirke – et tydelig skille” høsten 2014 Hefte 2/2014

Høringen er ledd i en skrittvis utvikling av kirkeordningen fra grunnlovsendringene i 2012
fram til et tydelig skille 2017-2020, forvaltningsreformen. Denne Forvaltningsreformen er
skallet, innholdet i det som skal utvikles etter forvaltningsreformen blir store diskusjons-
saker vinteren 2015/16.  I 2016 vil Kirkemøtet ta stilling til fordeling av arbeidsgiverfunk-
sjoner. For den kommende diskusjonens skyld er det viktig at det i forvaltningsreformen
skaper forutsetninger for trygge rammer for å sikre en åpen, inkluderende og likestilt utvik-
ling av Den norske kirke. Det er viktig at NKTFs medlemmer er på banen når det gjelder å
legge føringer for denne utviklingen. NKTF vet at det hele tiden må fokuseres på kampen
for kjønn og likestilling. Når man mister fokuset, blir det mindre likestilling. Ved en så stor
reform som den vi nå er i ferd med å gjennomføre er det derfor ekstra viktig at vi har med
oss dette fokuset.

Styret i NKTF kom i høringsuttalelsen med følgende innspill som bidrag til en likestilt
kirke. 

Kirken som eget rettssubjekt – Kirken som arbeidsgiver
Det enkelte sokn vil holde fram med å være et eget rettssubjekt, med de plikter og rettighe-
ter dette medfører.  Forslaget som innebærer opprettelsen av Den norske kirke som eget
rettssubjekt er forutsetningen for virksomhetsoverdragelsen. og innebærer blant annet at
Kirkemøtet, som kirkens øverste organ, får arbeidsgiveransvar for alle som til nå har vært
statsansatte – prester, proster, biskoper, ansatte i kirken sentralt og ansatte ved bispedøm-
merådskontorene. 

Mange av NKTFs medlemmer blir omfattet av dette. NKTF ønsker å beholde tilset-
tingsorganet, særlig for prester,  på et så høyt nivå som mulig i det nye rettssubjektet Den
norske kirke. Vi ser at særlig tilsetning av prester krever et blikk som kan se helheten i et
større område. NKTF ser allerede nå en tendens til at det lokale sokn i sine uttalelser om
tilsetning av prest i soknet, primært ønsker mannlig prest. Dette gjøres under dekke av å
kjønnsbalansere staben i sin helhet. Om tilsettingsorganet blir lokalt, frykter vi at dette kan
føre til en ubalanse i ansettelse av kvinnelige prester.  Et tilsetningsorgan på et høyt nivå vil,
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ved å se helheten i et større område, motvirke at det blir færre ansatte kvinner i prestestil-
linger. 

Det vil senere bli tatt stilling til hvilke andre lovverk kirken vil tilknytte seg til den al-
minnelige arbeidsrettslige lovgivningen. Vi antar at dette blir en del av høringen som sen-
des ut vinteren 2015, men NKTF vil allerede nå anmode om at det nye rettssubjektet Den
norske kirke tilknytter seg Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) og fra-
sier seg den reservasjonsmuligheten som gjelder i Lov om likestilling mellom kjønnene §
6a., hvor det åpnes opp for trossamfunnenes reservasjonsrett for indre forhold i trossam-
funn, hvis forskjellsbehandlingen har et saklig formål. 

Hvert sokn skal være betjent av prest, hvert prosti 
av prost og hvert bispedømme av biskop
Departementets endringsforslag til Kirkelovens § 2 bidrar til å legge forholdene til rette for
at Den norske kirkes tilstedeværelse blir sikret over hele landet. NKTF stiller seg bak dette
forslaget, og foreningen vil spesielt framheve viktigheten av å beholde prost i hvert prosti.
Prostereformen har bidratt til en tydelig og nær ledelse på mellomledernivå i Den norske
kirke. Folkekirkens legitimitet bæres oppe av en faglig teologisk kompetanse. Prostens næ-
re, faglige tilsyn opprettholder teologisk kompetanse i prostiet, og styrker prestenes mulig-
het til å utøve sin tjeneste i samsvar med ordinasjonens forutsetninger og forpliktelser. 

Klagenemd for Den norske kirke
Departementet foreslår opprettelse av Klagenemd i Den norske kirke. NKTF støtter en slik
Klagenemd, forutsatt at nemda blir satt sammen av personer med høy teologisk og juridisk
kompetanse, samt at arbeidstakersiden er bredt representert. Vi ønsker at Klagenemda
gjenspeiler Den norske kirkes bredde og faglig utvikling.

Pensjonsordninger
NKTF ser positivt på muligheten av å beholde pensjonsordningen i Statens pensjonskasse
for de statsansatte. Vi er imidlertid urolige for hva som skjer etter overgangsordningen, sær-
lig når det vurderes andre pensjonsordninger enn KLP. Vi ser at gode pensjonsordninger
kan svekkes ved at man har for høyt fokus på økonomi. Private løsninger slår ofte ut i dis-
favør for kvinner, på grunn av forskjell i levealder mellom kjønnene og større omsorgsopp-
gaver gjennom livet.

Økonomi
I Grunnloven § 16 ligger det fast at Den Norske kirke fortsatt skal finansieres over offentlige
budsjetter. Finansieringen vil skje ved noe statlig og det meste ved kommunale bevilgnin-
ger. Grunnloven understreker Den norske kirkes karakter av folkekirke og at den skal un-
derstøttes som sådan, det er derfor nødvendig at også den statlige lovgiving og finansiering
tar høyde for dette. 

NKTF vil følge den videre prosessen i arbeidet for et tydelig skille mellom kirke og stat.
Vi vil gjerne bistå med flere innspill og forslag i de videre prosessene, og ser fram til å kunne
samarbeide for et fortsatt høyt fokus på kjønn og likestillingsarbeid i Den norske kirke.
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Invitasjon
Velkommen til seminar og årsmøte 2. mars 2015

NKTFs årsmøte avholdes 2. mars 2015 i Kirkens hus. I forkant av årsmøtet inviteres det til
seminar. Årets tema er Kvinners raseri – feministsttelologiske perspektiver på kropp, kjønn og
erfaringer. Feminisme - i alt sitt mangfold - er motivert av kvinners kamp mot strukturell
undertrykkelse av kvinner. Kvinners raseri er både en kilde til kamp og mostand. Tenden-
sen i dag er at kvinner vender raseri innover, i form av apati, selvskading og evig klandring
av seg selv. Foredragsholder er professor Jorunn Økland. Teolog og coach Erica Grunnevoll
innleder.

Alle som er interessert, er velkomne til å være med på seminaret som finner sted i Kirkens
hus, Rådhusgate 1-3 i Oslo. Registrering fra kl kvart over ni, seminaret er fra klokka ti til
tolv.

Etter lunsj er det årsmøte for alle NKTFs medlemmer. Årsmøtesaker blir sendt ut i god tid.
Det er valg på leder, flere styremedlemmer og varamedlemmer. Ta kontakt med nomina-
sjonskomiteen via Kristine Sandmæl, sokneprest@lofotkatedralen.no for mer informasjon
eller ideer om kandidater!

Er du i Oslo søndag ettermiddag? Vi reserverer bord fra klokka 17.00 på SudØst, nederst
på Grünerløkka, for et hyggelig treff – og så går vi på Jacobsmessa klokka 20. Meld din in-
teresse til: leder@nktf.org
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Doktorgrad
Vi gratulerer følgende doktorand med ferdigstilt arbeid og ønsker lykke til med videre arbeid!

Margunn Sandal
Dispustas 5. september 2014 ved Det teologiske fakultet

Avhandling: Overskridande arkitektur. Ei undersøking av det sakrale i nyare kyrkjebygg.

Kan kyrkjearkitekturen presentere eit gudsnærvær som dei liturgiske handlingane ikkje
formidlar?

Avhandlinga tar utgangspunkt i at ‘det sakrale’ står sentralt i vår tids samtalar om kyrkje-
bygg. Samstundes er det uklårt kva arkitektoniske kvalitetar eller religiøse erfaringar som
blir knytt til sakral arkitektur. Mot denne bakgrunnen blir det føreslått at ‘det sakrale’ er det
arkitektoniske tilsvaret til det møtet mellom Gud og verda som gudstenesta handlar om.
Spørsmålet blir då korleis det overskridande kan byggjast og kva betyding det får i gudste-
nesta.

Gjennom ein nærstudie av tre nyare kyrkjer, St. Hallvard, Bagsværd og Mortensrud, blir det
avslørt korleis møtet mellom Gud og verda kan få svært forskjellige arkitektoniske uttrykk.
Er det slik at dess djupare vi kjem i det materielle, dess nærare er vi Gud? Eller fortonar
gudsnærværet seg som ei frigjerande rørsle bort herifrå?

Dei ulike framstillingane har likevel det til felles er at det sakrale blir konstruert rundt for-
holdet til naturen i ein eller annan forstand. Det kan vere lyset, landskapet og vegetasjonen
eller til dømes jord/himmel-forholdet. Slik set kyrkjebygga det liturgiske livet i samband
med omgjevnadene. Gudstenesta skjer ikkje i eit tomrom. Ho finn stad ein stad. Den arki-
tektoniske fortolkinga av eit gudsnærvær «her» blir ein del av liturgien. Det pregar gudste-
nestelivet meir enn vi kanskje er klar over. Arkitekturen kommuniserer gjennom
stemningar og føringar som lekamen anar utan at vi tenkjer over det. Samstundes viser av-
handlinga at det kan oppstå spenningar og brytningar mellom det gudsnærværet som Or-
det og sakramenta formidlar og det gudsnærværet som arkitekturen handsamar.
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Avslutningsvis blir det opna for ein teologisk refleksjon kring betydinga av at naturforhol-
det slik blir kopla til gudsforholdet. Det blir også peika på at det er ei utfordring for teolo-
gien at han underkjenner dei gudserfaringane vi gjer oss gjennom å vere lekamleg og
sansande til stades ein stad.

Elisabeth Tveito Johnsen
Dispustas 5. desember 2014 ved Det teologiske fakultet

Avhandling: Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifise-
ring og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring.

Det er bred enighet i Norge om at «opplæring» i en bestemt religion ikke er skolens oppga-
ve. Dette skal derimot skje i hjemmene og i regi av det enkelte religionssamfunn. Det er
imidlertid få som vet hva som egentlig skjer på læringsaktivitetene i regi av de ulike religi-
onssamfunnene. Deres aktiviteter for barn og ungdom er    i motsetning til skolens religi-
onsundervisning    et uutforsket empirisk felt.

Elisabeth Tveito Johnsen har undersøkt læringsaktiviteter i Den norske kirkes trosopplæ-
ring. Dette gjør hun i sin PhD-avhandling "Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnogra-
fisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes
trosopplæring"(2014).

Avhandlingen bidrar til å etablere ny kunnskap om hvilke religiøse virkeligheter barn blir
kjent med gjennom å delta i sosiale praksiser i Den norske kirke. Johnsen analyserer spesielt
på hvilke måter gudstjenester, bibelfortellinger, lek og kirkerommet blir brukt av trosopp-
lærere og barn. Hun drøfter dessuten hvorvidt disse aktivitetene kan bidra til religiøs iden-
titetsdannelse hos barn.

Johnsen argumenterer for hvordan religiøs læring i Den norske kirkes trosopplæring bør
skje. Hun mener den ikke først og fremst bør forstås som et sammenhengende system barn
skal tilegne seg. Tvert i mot bør trosopplæringen utformes som hybride sosiale praksiser
der barn og voksne tar i bruk, endrer og utforsker biter og deler av kristen tro og tradisjon.

Terese Bue Kessel
Dispustas 17.januar ved Misjonshøyskolen.

Avhandling: Between God’s sharing power and men’s controlling power: A quest for diaconal
empowerment and transformation in “Femmes Pour Christ” in Cameroon.
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Grete Tengsareid Søvik
Dispustas 4. november ved Misjonshøyskolen.

Avhandling: ‘In the middle of sin is I’: En analyse av forholdet mellom narsissistiske trekk I
vår kultur og forkynnelse av frelse fra synd I åtte prekener holdt på NRK P1 I kirkeåret 2007-
2008.

Nkabala Helen Nambalirwa
Dispustas 28. november ved Misjonshøyskolen.

Avhandling: ‘There is no difference between Moses and Kony’: A Critical Analysis of the Con-
textual Use of Some Old Testament Texts and Motifs in the Early Years of the Lord’s Resistance
Army.

Christine Mbabazi Mpyangu 
Dispustas 4. desember ved Misjonshøyskolen.

Avhandling: The Use of Ritual in the Reintegration of Female Ex-Child Soldiers in Northern
Uganda.

Beskrivelsene av doktorgrader ved Misjonshøyskolen er så lange at de ikke kan trykkes, men
finnes på hjemmesiden www.mhs.no
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	Her eg - kven er du?
	«Kvinneguppa for dialog» besøker Bait-un-Nasr
	Forskningsartikkel vurdert av redaksjonsuavhengig fagfelle, av Elisabeth Kjetilstad, cand. theol og kapellan i Høybråten, Fossum og Stovner. E-post: elisabeth.kjetilstad@oslo.kirken.no Hefte 2/2014
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	Arbeidsmetode: Deltakande observasjon Det var ei oppgåve som eg skreiv i samband med etterutdanningskurset «Dialogisk menighet» ...
	Eg tykkjer det er mange fordelar med å vera deltakande forskar. Samtidig er det viktig at ein deltakande observatør ikkje går så...
	Forteljinga under er fortald i samråd med «Kvinnegruppa for dialog», fordi kvinnene i dialoggruppa er opptekne av at erfaringar ...
	Arbeidsmetode: Innsamling og bearbeiding av material Raymond Madden viser at det å skriva er ein sentral del av forsking basert ...
	Om «Kvinnegruppa for dialog»
	Kontekst Området rundt Haugenstua og Høybåten er ein mangfaldig stad, prega av både einebustader med hage, blokker og høg andel ...
	Kvinnegruppe? Heilt frå starten av var det klart at deltakarane i dialoggruppa ynskte ei gruppe som berre er open for kvinner. M...
	Samtidig som me blir minna på at omgrepet «oss kvinner» kan problematiserast, erfarer kvinnene i dialoggruppa at kategorien «kvi...
	«Her er det lett å vera seg sjølv». «Her kan me ta opp andre tema enn me hadde kunne ta opp i ei gruppe med både kvinner og menn...

	Dialoggruppe? Kva er det så som gjer kvinnegruppa til ei gruppe for dialog og kva vil det seia å vera i dialog? Handlar dialog f...
	«Debatt dreier seg om å vinne gjennom de mest slående argumenter. Ordet betyr «å slå ned». Diskusjon avklarer en omstendighet ut...

	«Kvinnegruppa for dialog» erfarer at det ikkje først og fremst er namnet som gjer gruppa til ei dialoggruppe, men praksisen i gr...
	Metode, praksis og erfaringar i «Kvinnegruppa for dialog»
	Gruppemetodiske innsteg «Kvinnegruppa for dialog» har ikkje ein vedteken metode gruppa arbeider etter. Like fullt vil eg løfta f...
	Den feministiske metoden som baserer seg på «å bli lytta i tale» vart først lansert av Nelle Morton. Uttrykket har vore eit nøkk...
	Gjennom Manuela Kalskys arbeide, har eg blitt introdusert for omgrepet «skilnadens hermeneutikk» I artikkelen «Embracing Diversi...
	Eit anna tema som blir løfta fram i litteraturen og som eg finn interessant for oppdagingane som dialoggruppa stadig gjer, er ut...
	I boka «Other Voices» skriv Helene Egnell at viljen til å vera open for å prøva ut uferdige tankar og opna seg for perspektiv ut...
	Praksis og erfaringar Sidan me starta har møta i «Kvinnegruppa for dialog» enten vore på Nærmiljøsenteret på Haugenstua eller he...
	Etter ei tid med fri samtale rundt bordet, har me gjerne i fellesskap bestemt oss for eit tema som kvinnene i gruppa er opptekne...
	Når ei kvinne legg fram si forteljing og sine synspunkt hender det ofte at andre på eit eller fleire punkt kjenner seg igjen i d...
	I tillegg til fokuset på rot og uorden som ressurs i ei dialoggruppe, påpeikar Egnell også at det viktige i ein religiøs dialog ...
	Skildring av dialoggruppa sitt besøk til Bait-un-Nasr
	Presentasjon av kvinnene i forteljinga I denne skrivne varianten av forteljinga er blir ikkje alle kvinnene som var tilstades si...
	Channeh: muslim og opprinneleg frå Gambia, men har budd i Noreg i mange år. Leiar i Internasjonal kvinnekafe på Haugenstua og saman med meg initiativtakar til Kvinnegruppa for dialog.
	Amina (anonymisert): muslim frå Pakistan, Internasjonal Kvinnekafe Haugenstua
	Marit: kristen frå Noreg, Den norske kirke, Høybråten kirke
	Rebecca (anonymisert): kristen frå Etiopia, Internasjonal Kvinnekafe Haugenstua
	Naseem: ahmadiyyamuslim frå Pakistan, Bait-un-Nasr
	Marianne: Kristen frå Noreg, Den norske kirke, Høybråten kirke
	Kari: kristen frå Noreg, Den norske kirke, Høybråten kirke
	Eg som skriv er kristen og ordinert prest i Den norske kirke, og jobbar som kapellan i Høybråten, Fossum og Stovner menighet.
	Førebuing til besøk til Bait-un-Nasr: møte i «Kvinnegruppa for dialog» Før Dialoggruppa sitt besøk til Bait-un-Nasr, hadde Kvinn...
	«Me er kvinner som reknar seg for kristne, sunnimuslimar og ahmadiyya-muslimar. Me vil besøka moskeen og visa at uansett ulikheiter, så går det an å vera saman. Menneske må sjå at me har så mykje til felles, trass i at det er mykje som er ulikt!»

	Marit følde opp:
	«Eg har lyst til å bli med fordi eg er nyfiken. Eg er ikkje så interessert i å få profilert ulikskapane. Eg lurer på korleis hus...

	Marit hadde forresten eit spørsmål som ho hadde tenkt på, nemleg om dei muslimske kvinnene i dialoggruppa synest at det er vansk...
	«Det viktigaste ved å besøkja ahmadiyya er ikkje å få forklaringar på kvifor me er samde eller ikkje, men å visa at me kan møtas...

	Her viser Channeh at trass at ho kjenner godt til skilnadande mellom dei, har ho komme til eit punkt kor ho vil vidare, noko som...
	«Me må hugsa at me er ei dialoggruppe!», sa Channeh, før ho heldt fram:
	«Når me er der, skal me høyra etter, og stilla spørsmål som har noko for seg. Me skal ikkje byrgja ein diskusjon. Om ei som er a...

	«Ja, me må hugsa på at me er gjester. Me er på besøk», sa Marit. Amina spurte med engasjert toneleie: «Men kva skal eg gjera der...
	I samband med det kommande besøket til Bait-un-Nasr tok kvinnegruppa opp att spørsmålet om kva det i praksis tyder å vera ei dia...
	Ikkje alle på møtet denne kvelden hadde høyrt om skilnadane mellom Ahmadiyya Muslim Jama’at og andre muslimar. Rebecca frå Etiop...
	Besøket til Bait-un-Nasr Som leiarar i «Kvinnegruppa for dialog» jobba Channeh og underteikna vidare med å førebu besøket til Ba...
	Kvelden for besøket til Bait-un-Nasr kom og fire av deltakarane som kom denne kvelden hadde også vore med på det førebuande møte...
	Me byrja møtet i ein stor sal med eit banner kor det stod: «Love for all, hatred for none». Me åt saman, presenterte oss, og had...
	«Ahmadiyyat er gjenfødelsen av det sanne Islam, som det er profetert om i Qur’anen (9:33 og 62:4) og av Islams hellige Profet, f...

	Me kunne også høyra at Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (fred være med ham) stod fram som den lova Messias i India i 1835. Om Jesus sa ...
	«Eg synest det er spennande at du brukar 5. Mosebok i Bibelen til å visa til Muhammed. Du tolkar Bibelen frå ein annan ståstad e...

	Etter dette vart det ørlite stille. Eg utfordra Kari, ei av dei andre kristne kvinnene, på kva ho tenkte. Ho sa:
	«Eg veit ikkje heilt kva eg skal seia. Det må synka inn…Eg kjenner på at det er litt vanskeleg å få servert dette så fort, utan ...

	Naseem sa: «Ja, eg vil gjerne høyra om korleis de tolkar Bibelen». For første gong denne kvelden tok Amina ordet og sa: «Jesus s...
	Dette vart ein viktig samtale om Bibelen og Koranen, om å lesa Bibel og Koran og å finna meining i desse. I artikkelen «Kristen ...
	Denne kvelden fekk eg for alvor læra at sjølv om ein planlegg mykje for å sikra trygge rammer for samtalen, kan ikkje alt planle...
	«Slik eg ser det er ikkje ei kvinne urein når ho har mensen. Å ha mensen betyr ikkje at ein er urein, men at kroppen reinsar seg...

	Tetlow påpeiker at det er mange kvinner som opplever at menstruasjon og fødsel fører til ei spirituell erfaring av at kropp og å...
	Etter at kvinnegruppa hadde fått ei omvising på huset, var tida komen for å gå. Alle kvinnene gav kvarandre ein klem, og sa: «Me...
	Avsluttande refleksjonar
	I denne artikkelen har eg søkt å skape ny kunnskap om korleis ein kan legge til rette for dialog. Med utgangspunkt i praksisen s...
	For det første er ei dialoggruppe forplikta på å kontinuerleg undersøkja og minna seg sjølv på kva dialog er, og kva det vil sei...
	Som eit godt verktøy for den som vil arbeide med dialog, har eg i denne artikkelen vist at gruppedynamiske prosessar både kan op...
	Eg har også sett etter følgjene av å avgrensa ei gruppe etter kjønn. Korleis opplever kvinnene i «Kvinnegruppa for dialog» å ver...
	«Rot og uorden» handlar også om å tola usemje og ha ei ro på at deltakarane i dialogen ikkje treng å vera samde om alt. Eg viser...
	Besøket til Bait-un-Nasr gjorde «Kvinnegruppa for dialog» mange erfaringar rikare. Like fullt er ikkje gruppa utlærd i spørsmåle...
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	Intervju med Grete Hauge - et håpsbilde
	Intervju av Annette Gjerde Hansen, Bachelor of theology og master i religion og samfunn. E- post: annettehansen@mac.com Hefte 2/2014
	Preludium
	And if you're expecting me, to give you an apology
	for being nothing like you're used to
	Well go right on ahead and wait, hold your breath and concentrate
	Keep holding 'til your face turns blue.
	Estelle & Janelle Monaé - Do My Thing
	Avskjedsgudstjeneste
	Et godt stykke oppe på Løkka, i rekken av butikker, barer, restauranter og caféer, står en kirke. Den er for tiden svøpt i et st...
	Jeg tør anslå at vi alle kjenner til noen som ikke er særlig fan av å gå i kirken. Mange av oss har sittet i lunsjen på jobb og ...
	Forholdet denne forsamlingen har til sin prest er sterkt å observere. Paulus menighet elsker sin prest. Og hun dem. Men man vinn...
	Hvem eier Gud?
	Det kunne vært skrevet en hel bok om Grete og hennes liv og virke. Hun tilhører det vi kanskje kan betegne som 1. generasjons kv...
	”Hvem eier Gud? Jeg har alltid vært fan av Jesus, aller mest for alle de flotte menneskebildene og gudsbildene han tegner. Og de...
	(Fra Gretes preken 31. august 2014)

	Menneskerettigheter
	Troen på likhet, likeverd og solidaritet for dem som blir urettferdig behandlet har hun også tatt med seg har tre år deltatt på ...
	«Da Per Kristian kantor og jeg snakket om hvilken nerve vi skulle ha i gudstjenesten, snakket vi om det viktige spørsmålet: Hvem...

	Forbilde
	Teologistudenter og kolleger mener den norske kirke har mye å takke Grete for. De beskriver henne som et forbilde for mange, og ...
	”Jeg har valgt noen av favorittsalmene mine: ”Blott en dag et ögonblikk i sänder skulle jag som barn vel ägslas då”. Salmens dik...

	Blomster og blod
	På tross av stort engasjement ute i verden har hennes ankerfeste vært i Paulus kirke. Det lokale og nære. Hennes kolleger fortel...
	«Grete inspirerer, kommer med nye tanker og viklinger som gjør at man tenker; «aha sånn har jeg ikke tenkt på det før.» Hun er p...
	Under avskjedsgudstjenesten kalte Terje Strømdahl Grete for «en kvinnelig Tyrannosaurus rex blant kirkens dinosaurer», og foresl...
	«Du er en av de vakreste kvinnene jeg har møtt», avslutter Terje, og kysser Grete, først på hver side av kinnet, så på munnen.
	Kallet
	Jeg lurer virkelig på mennesket Grete. Hva er det som gjør at hun favner alle disse forskjellige områdene? Hennes yngre kollega ...
	Livet før døden
	«Hva er det som har gitt deg mot, vært driven din til å ta og stå i alle de maktkampene? », spør jeg Grete. «Lojaliteten min har...
	Et håpsbilde
	”Vi begynte gudstjenesten med: I all sin glans nu stråler solen av Grundtvig. Det fortelles om Grundtvig at flere av hans flotte...

	Du Grete, er et håpsbilde, tenker jeg. Sterk og sårbar. Grete er gangster, litt sånn som Jesus; et bøllefrø i kjærlighetens navn...
	”For meg har møtene jeg som prest i Paulus kirke har hatt med mennesker i alle livets situasjoner, gitt meg glimt av det guddommelige, av Gud. Tusen, tusen takk, til dere alle.”

	Menigheten bryter ut i klapp. Applausen stilner ikke. Grete kommer frem igjen, hun smiler og neier. Alle blir stående, klapper og jubler.
	Postludium
	Et godt stykke oppe på Løkka står det en kirke. Som en puppe er den pakket inn for vinteren og skal en tid fremover renoveres og...
	You don't know where I'm going, and so you think I'm lost I ain't on your page ok, so to you that means I'm off. When I dance, I...
	Estelle & Janelle Monaé - Do My Thing


	Mitt liv som feminist
	Navn: Jorunn Økland
	Stilling: Professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforskning, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Fra...
	Hvorfor ble du feminist?
	Det var en lang prosess med flere trinn: Første trinn: jeg vokste nok opp i et mer enn gjennomsnittlig likestilt hjem der foreld...
	Hvem er ditt feministiske forbilde og hvorfor?
	Siden dette er et tidsskrift og noe av poenget er å gi lesehjelp nevner jeg to, i stedet for å lure på hvem jeg skal velge: Aast...
	Favorittbok:
	Spørsmålet går som en farsott på internett også, og jeg er ute av stand til å liste selv 10 bøker. Pass. Men en av dem jeg kommer tilbake til igjen og igjen, er Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man av Joan Scott.
	Favorittsitat:
	Man's love and sympathy enter only into the sunshine of our lives. In that solemn solitude of self, that links us with the immea...

	Hvis man skal lese èn feministisk eller feministteologisk bok og ikke kan så mye fra før - hvilken ville du anbefalt?
	Det nytter ikke med problembeskrivelser slik problemet opplevdes for dem som var unge for 30, 50 eller 70 år siden. Derfor anbef...

	Navn: Merete Thomassen
	Stilling: Førsteamanuensis ved Det praktisk-teologiske seminar, Universitetet i Oslo Hefte 2/ 2014
	Hvorfor ble du feminist?
	Jeg var i utgangspunktet kritisk til feminisme og syntes det var noe utidig mas. Men i løpet av studietida og de første åra som ...
	Hvem er ditt feministiske forbilde og hvorfor?
	Jeg har mange feministiske forbilder. I norsk sammenheng vil jeg gjerne trekke fram Signe Fyhn, Turid Karlsen Seim, Solveig Fisk...
	Ellers er Elizabeth Johnson og Sallie McFague blant de feministteologiske favorittene mine. Jeg vender stadig tilbake til bøkene deres.
	Favorittbok:
	«She Who Is. The Mystery of God in Feminist Theological Discourse» (1992) av Elizabeth A. Johnson
	Favorittsitat:
	«If God is male, then the male is God» av Mary Daly
	Hvis man skal lese èn feministisk eller feministteologisk bok og ikke kan så mye fra før - hvilken ville du anbefalt?
	«Feministteologi på norsk» (1999) av Dagny Kaul, Anne Hilde Laland og Solveig Østrem (red.)


	Anmeldelse
	Bokanmeldelse
	Anmeldelse av Fru Noah og søster Mirjam. Ti fortellinger om jenter og damer i Bibelen av Margaret McAllister, oversatt av Asbjør...
	Feminist-teologer som skal kjøpe bibelbøker til barn de er glad i, går nok ofte skuffet ut av bokhandelen. Kristen-feministiske ...
	Jeg vil hevde at denne typen bøker som deler kjønn opp i lyseblått og lyserosa, ofte har som intensjon og/eller funksjon å konse...
	«Bibelen inneholder mange fortellinger om sterke kvinner. (...) I denne boken har forfatteren levd seg inn i jentenes og damenes...
	Verbum forlag intervjuet blant annet Kari Veiteberg da de utga boka. Veiteberg står selv bak «Evas døtre. Om kvinner i Bibelen» som kom på Samlaget i 2001.
	Om prosjektet med å synliggjøre kvinnefortellinger for unge jenter, sa hun ifølge Verbum: « Presentasjonen av kvinnen er som oft...
	Det er slike fortellinger «Fru Noah og søster Mirjam» åpenbart har vært på leiting etter, men boka er med på å illustrere hvor v...
	Bechdel-testing?
	Allison Bechdel har gitt navn til den såkalte Bechdel-testen, som ble laget for å måle kjønnsbalansen i en spillefilmer. For at ...
	Det har vist seg at Bechdel-testen er vanskeligere å bestå enn mange skulle tro! Klassekampens filmanmeldere (27/7-13) fant ut a...
	Anne Gjelsvik, professor i filmvitenskap ved NTNU, konkluderte i den samme artikkelen med følgende: «Bechdel-testen viser at kvi...
	Ingen har funnet på å Bechdel-teste Bibelen ennå, men jeg har for moro skyld Bechdel- testet «Fru Noah og søster Mirjam.» I Ruts...
	Det er verdt å nevne at navnene til fru Prokula og Julia ikke er hentet fra Bibelen - Prokula er dog et tradisjonelt navn på hen...
	Kvinnelige subjekter
	Dette betyr ikke at resten av kvinnene i «Fru Noah og søster Mirjam» er passive objekter. Men det illustrerer at fordi menn tradisjonelt er hovedpersoner i bibelfortellingene, kjenner vi ofte kvinnene fra sin relasjon til en mann.
	Fru Noah, som sliter med å holde det rent og pent i arken sin i 40 dager, har ikke noe annet valg enn å være med Noah ut på bått...
	Men samtidig er Mirjam et modig barn. Rut er fri til å gå med sin svigermor. Den kanaaneiske kvinnen handler overfor Jesus selv ...
	Rakel og Lea
	Av og til opplever jeg å være uenig med valg Margaret McAllister har tatt når hun nytolker tekstene. Noen fortellinger, som Rake...
	Men Rakel framstilles mer passiv hos McAllister enn jeg husker henne fra 1. Mosebok, og Lea tillegges egenskaper jeg ikke finner...
	Dette er kanskje et forsøk fra forfatterens side på å gripe fatt i et motiv som er kjent hos mange barn; det å være den største ...
	Det er Laban som arrangerer det hele, og at McAllister framstiller det som om Lea var strålende fornøyd med situasjonen, er jeg ...
	Rakel i bibelteksten har noen sterke replikker og handler selvstendig. «Gi meg barn! Ellers dør jeg,» sier hun til Jakob (1. Mos...
	Marta og Maria
	Videre tenker jeg på fortellingen om søstrene Marta og Maria. Den gjengis som en krangel dem imellom etter at Jesus har gått. Bi...
	Det står at Marta tok imot Jesus i huset sitt (Luk 10,39). Søsteren Maria er kanskje bare på besøk - men i Johannes kan det virk...
	Og det er Jesus som sier til Marta - ikke til Maria - at det er riktig av Maria å gjøre dette (Luk 10,42) etter at Marta har kla...
	Kari Veiteberg skriver om Marta i «Evas døtre» at evangeliene «viser oss to ulike Martaer: ei geskjeftig kvinne på kjøkkenet og ...
	Hos McAllister er det Marta som gråter og er lei seg: «Alt skulle bli så fint, men så ble det helt mislykket. Og så gikk jeg gli...
	Lykkelig alle sine dager?
	En annen ting jeg vil kommentere, er hvordan McAllister fokuserer på forelskelse som et viktig komponent i livet til Rakel og Ru...
	De to kvinnene Rut og Noomi har det vanskelig i Moab, og Rut går ut på en annen manns åker for å sanke korn som er til overs, sl...
	Boas vil løse henne ut, men det er en foran ham i køen. Derfor legger han det fram for menn i landsbyen på en sånn måte at Rut e...
	I det hele tatt er jeg skeptisk til at kvinnene til McAllister skildres uten noen kritiske kommentarer til systemet de er en del...
	Klasseforskjeller på Jesu blir til en viss grad illustrert med fortellingen om Maria Magdalena i kontrast til fortellingen om ko...
	Maria Magdalena er blant dem som har måttet tåle mye sladder i resepsjonshistorien. Jeg er usikker på om det er heldig å blande ...
	Kvinneskikkelser fra Bibelen - og sterke kristne kvinner i alminnelighet - har ofte måttet tåle å bli vurdert på andre måter enn...
	Et utfordrende prosjekt
	Å leve seg inn i fortellinger fra Bibelen og forsøke å gi plass til tause stemmer eller skildre hvordan det kan ha vært bakenfor...
	Når den som skal gjenfortelle, også begynner å fantasere mye om hvordan det kan ha vært gjennom å for eksempel tillegge personen...
	McAllister skal ha ros for å løfte fram usynlig arbeid. Mange av kvinnene til McAllister driver med typiske «kvinnesysler» som f...
	«Fru Noah og søster Mirjam» bidrar til å løfte fram tause stemmer og synliggjøre hvordan kvinnene har vært nødvendige for histor...
	Litteratur
	Intervju med blant annet Kari Veiteberg: http://www.bibel.no/Verbum/Nyheter-Verbum/ Nyheter2013/Verbum-101213
	Kari Veiteberg: «Evas døtre - Om kvinnene i Bibelen» Det Norske Samlaget, Oslo, 2001
	Klassekampens artikkel «Består ikke kjønnstest» ble trykket 27/7-13.
	Anmeldelse av The Testament of Mary, av Colm Toibin, 2012, Scribner. Anmeldt av Caroline Hauglid-Formo, vikarprest i Sofienberg og Paulus menighet. E-post: chauglidformo@ gmail.com Hefte 2/2014


	Det som alltid er spennende og interessant med fiksjonsbøker som tar utgangspunkt i de bibelske fortellingene, er reisen ”bakom”...
	Boka starter med at vi møter Maria i tiden etter korsfestelsen og Maria har flyktet fra Jerusalem og blir voktet i et hus i Efes...
	Noe av det som jeg derimot ikke finner helt troverdig, er den Maria Toibin forsøker å ”inkarnere”. Jeg-synsvinkelen fordrer at f...
	Men jeg vil allikevel absolutt anbefale å lese den korte, lille boka. For de fleste tar det kanskje bare noen timer eller en hal...


	Høring
	Staten og Den norske kirke - et tydelig skille
	Høringssvar fra Norsk Kvinnelig Teologforening til departementets høringsnotat “Staten og Den norske kirke - et tydelig skille” høsten 2014 Hefte 2/2014
	Høringen er ledd i en skrittvis utvikling av kirkeordningen fra grunnlovsendringene i 2012 fram til et tydelig skille 2017-2020,...
	Styret i NKTF kom i høringsuttalelsen med følgende innspill som bidrag til en likestilt kirke.
	Kirken som eget rettssubjekt - Kirken som arbeidsgiver
	Det enkelte sokn vil holde fram med å være et eget rettssubjekt, med de plikter og rettigheter dette medfører. Forslaget som inn...
	Mange av NKTFs medlemmer blir omfattet av dette. NKTF ønsker å beholde tilsettingsorganet, særlig for prester, på et så høyt niv...
	Det vil senere bli tatt stilling til hvilke andre lovverk kirken vil tilknytte seg til den alminnelige arbeidsrettslige lovgivni...
	Hvert sokn skal være betjent av prest, hvert prosti
	av prost og hvert bispedømme av biskop
	Departementets endringsforslag til Kirkelovens § 2 bidrar til å legge forholdene til rette for at Den norske kirkes tilstedevære...
	Klagenemd for Den norske kirke
	Departementet foreslår opprettelse av Klagenemd i Den norske kirke. NKTF støtter en slik Klagenemd, forutsatt at nemda blir satt...
	Pensjonsordninger
	NKTF ser positivt på muligheten av å beholde pensjonsordningen i Statens pensjonskasse for de statsansatte. Vi er imidlertid uro...
	Økonomi
	I Grunnloven § 16 ligger det fast at Den Norske kirke fortsatt skal finansieres over offentlige budsjetter. Finansieringen vil s...
	NKTF vil følge den videre prosessen i arbeidet for et tydelig skille mellom kirke og stat. Vi vil gjerne bistå med flere innspil...


	Invitasjon
	Velkommen til seminar og årsmøte 2. mars 2015
	NKTFs årsmøte avholdes 2. mars 2015 i Kirkens hus. I forkant av årsmøtet inviteres det til seminar. Årets tema er Kvinners raser...
	Alle som er interessert, er velkomne til å være med på seminaret som finner sted i Kirkens hus, Rådhusgate 1-3 i Oslo. Registrering fra kl kvart over ni, seminaret er fra klokka ti til tolv.
	Etter lunsj er det årsmøte for alle NKTFs medlemmer. Årsmøtesaker blir sendt ut i god tid. Det er valg på leder, flere styremedl...
	Er du i Oslo søndag ettermiddag? Vi reserverer bord fra klokka 17.00 på SudØst, nederst på Grünerløkka, for et hyggelig treff - og så går vi på Jacobsmessa klokka 20. Meld din interesse til: leder@nktf.org


	Doktorgrad
	Vi gratulerer følgende doktorand med ferdigstilt arbeid og ønsker lykke til med videre arbeid!
	Margunn Sandal
	Dispustas 5. september 2014 ved Det teologiske fakultet
	Avhandling: Overskridande arkitektur. Ei undersøking av det sakrale i nyare kyrkjebygg.
	Kan kyrkjearkitekturen presentere eit gudsnærvær som dei liturgiske handlingane ikkje formidlar?
	Avhandlinga tar utgangspunkt i at ‘det sakrale’ står sentralt i vår tids samtalar om kyrkjebygg. Samstundes er det uklårt kva ar...
	Gjennom ein nærstudie av tre nyare kyrkjer, St. Hallvard, Bagsværd og Mortensrud, blir det avslørt korleis møtet mellom Gud og v...
	Dei ulike framstillingane har likevel det til felles er at det sakrale blir konstruert rundt forholdet til naturen i ein eller a...
	Avslutningsvis blir det opna for ein teologisk refleksjon kring betydinga av at naturforholdet slik blir kopla til gudsforholdet...
	Elisabeth Tveito Johnsen
	Dispustas 5. desember 2014 ved Det teologiske fakultet
	Avhandling: Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring.
	Det er bred enighet i Norge om at «opplæring» i en bestemt religion ikke er skolens oppgave. Dette skal derimot skje i hjemmene ...
	Elisabeth Tveito Johnsen har undersøkt læringsaktiviteter i Den norske kirkes trosopplæring. Dette gjør hun i sin PhD-avhandling...
	Avhandlingen bidrar til å etablere ny kunnskap om hvilke religiøse virkeligheter barn blir kjent med gjennom å delta i sosiale p...
	Johnsen argumenterer for hvordan religiøs læring i Den norske kirkes trosopplæring bør skje. Hun mener den ikke først og fremst ...
	Terese Bue Kessel
	Dispustas 17.januar ved Misjonshøyskolen.
	Avhandling: Between God’s sharing power and men’s controlling power: A quest for diaconal empowerment and transformation in “Femmes Pour Christ” in Cameroon.
	Grete Tengsareid Søvik
	Dispustas 4. november ved Misjonshøyskolen.
	Avhandling: ‘In the middle of sin is I’: En analyse av forholdet mellom narsissistiske trekk I vår kultur og forkynnelse av frelse fra synd I åtte prekener holdt på NRK P1 I kirkeåret 2007- 2008.
	Nkabala Helen Nambalirwa
	Dispustas 28. november ved Misjonshøyskolen.
	Avhandling: ‘There is no difference between Moses and Kony’: A Critical Analysis of the Contextual Use of Some Old Testament Texts and Motifs in the Early Years of the Lord’s Resistance Army.
	Christine Mbabazi Mpyangu
	Dispustas 4. desember ved Misjonshøyskolen.
	Avhandling: The Use of Ritual in the Reintegration of Female Ex-Child Soldiers in Northern Uganda.
	Beskrivelsene av doktorgrader ved Misjonshøyskolen er så lange at de ikke kan trykkes, men finnes på hjemmesiden www.mhs.no
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