
Referat fra medlemsmøtet på NTNU torsdag 30. mars 2017 
Ca. 40 personer møtte frem til kveldens medlemsmøte på NTNU for å lytte til journalist og tidligere 

redaktør i Vårt Land, Helge Simonnes sitt foredrag. 

 

Simonnes er opprinnelig fra Sunnmøre, og var i en kort periode ansatt i Sunnmørsposten, før han 

flyttet til Østlandet. Han var sjefsredaktør i Vårt Land i 25 år, og aktiv i forskjellige 

presseorganisasjoner.  

Kveldens tema tok utgangspunkt i hans bok «En Gud for de mange», som ble gitt ut høsten 2016. I 

boken forteller Simonnes tolv historier, som alle viser til hvordan en altfor bokstavtro tolkning av bibelen kan føre troende 

på avveie. Åndelig språk er makt. Martin Luther utfordret den tids åndelige makt, når han slo opp sine 95 teser på døren 

til slottskirken i Wittenberg den 31. oktober 1517. Det var avlatshandelen som var sentral for Luthers revolt - troen ble en 

byrde for ham, og han utfordret både sakrament og sølibat i sin kamp. 

  

Simonnes reiser spørsmålet «hva er det som skaper avstand mellom folk og kirke?» og «den åpne og inkluderende 

folkekirken – finnes den?» Det settes opp snublesteiner og for strenge krav. Skepsisen til religion vokser i Norge. 

Avstanden mellom kirke og folk er økende. Stadig færre oppsøker gudstjenesten. Antall barn som døpes er synkende, 

og tallet på kirkebryllup er stadig synkende.  

Ifølge Simonnes må de troende selv ta noe av ansvaret for denne utviklingen. Kirken har ikke tatt tilstrekkelig oppgjør 

med usunn trosutøvelse. Han mener kirkelige miljøer er for lite lydhøre for kritikk. Legg til at det ikke lengre er stuerent å 

snakke om religiøse/ åndelige ting i Norge, samt at vi ser en import av amerikansk, heller høyrøstet kristendom. Dette er 

med på å skape avstand. «Gud – den store fikseren» - er det det som skal til for at man skal tro? Tanken er forankret i 

Norge – og mange andre land. Man tar Gud til inntekt: «Make … Great Again». Vi finner religiøs nasjonalisme – som 

gjør bruk av billige, åndelige slagord - både i øst og vest. Det skapes et forferdelig bilde av Gud. Simonnes vil ikke gå 

med på at det er Gud vi kan takke når det går oss vel, og Gud vi kan klandre for alt vondt som skjer. Heller ikke vil han 

laste Gud for naturkatastrofer - naturen går sin gang uten at Gud sitter og bestemmer været eller hvordan alt blir.  

Simonnes anbefaler en «Åndelig Vær Varsomplakat», man må være klar over at det er sterke følelser blant folk når det 

gjelder religion – både blant kristne og ikke-kristne.  

Det bør bekymre at verdigrunnlaget i vår kultur forvitres. Hva kommer i så fall i dets sted?  

 

 

(«En Gud for de mange - 12 teser om hvordan kirken skal vinne folket tilbake» v/ Helge Simonnes utgitt på Kagge forlag)  

(Referat v/ Herbert) 


