fem vil bli domprost

■■ Det er fem søkere til domproststil-

lingen i Molde. Blant søkerne er prost
Svein Arne Theodorsen (58) i Sunnhordland og sokneprest Olav Gading
(55) i Spjelkavik i Ålesund. De andre er
Roald Iversen (61), teolog og forsker,
sokneprest Tormod Remøy (48) i Kleive i Molde og Audun Solli (58), frilansfotograf i Molde. Domproststillingen i
Molde blir ledig når Øystein Bjørdal
nå blir pensjonert. Domprosten er fast
vikar for Møre biskop. 
Vårt Land

tro i møte med
klimautfordringer
■■ Magasinet Klimarettferdighet, som
er utgitt av det felleskirkelige prosjektet Skaperverk og bærekraft, er lansert.
Det er en del av kampanjen Klimavalg
2013 og tar opp kristen tro i møte med
klimautfordringene. Magasinet har intervjuer med talspersoner fra forskjellige steder i kirkelandskapet. 83 organisasjoner er med i kampanjen Klimavalg
2013, og 29 av disse er kristelige organisasjoner. 
KPK

Milliardoverskudd
for Svenska kyrkan
■■ Tross medlemsnedgang ser Svenska kyrkan
til å få et godt økonomisk år, skriver Dagens
Nyheter. I fjor hadde kirken et overskudd på
1,3 milliarder svenske kroner, og resultatet i
år tegner like bra. Kirken får inntekter fra
medlemsavgift og fra avkastning på investeringer. Cirka en milliard kommer fra avkastning. Siden lønningene øker, øker også
medlemsavgiften. Det gjør at inntektene her
ikke synker så mye, selv om kirken har mistet
700.000 medlemmer siden 2000. 
KPK

Konsert i
Svenska
kyrkans
Margaretakyrkan i
Oslo.

Rick Warren er en høyt profilert pastor i USA. Han har funnet
over 200 Facebook-sider som gir seg ut for å samle inn penger
til minne om hans døde sønn.
Foto: AP/NTB scanpix/arkiv

Kjendispastor ■
jakter Facebooksvindlere
Stig-Øyvind Blystad og
Turid Sylte
turids@vl.no	

22 310 380

Den amerikanske pastoren
Rick Warren forteller at han
har fått stengt 179 Facebooksider som gir seg ut for å samle
inn penger til sønnens minne.

Bierna Leine Biente er prest for sørsamene i Norge og etterspurt bibeloversetter.
stetjeneste i sørsamiske om-■
råder, men både han og andre
i det samiskkirkelige miljøet
mener det nå er viktigst at hans
kompetanse brukes til bibel-■
oversettelse:
– Bibel må vi ha, det er viktigst
av alt, sier Biente.

språk. Men plutselig hørte de
likevel fortellingen om Jesus på
sitt eget morsmål. Trosspråket■
er et hjertespråk. Og hjertespråket er morsmålet, det språket som ligger oss aller nærmest.  
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sitt eget morsmål. Gudstjenester som ikke tar dette på alvor,■
eller trosopplæring uten materiell på barnas morsmål, har en
diskriminerende og ekskluderende virkning, sa Aasrud i sin
hilsen.
Bibelselskapets
general-■
«Det haster med
sekretær er veldig glad for dette■
bibeloversettelser
«Det haster.» I sin hilsen til
signalet fra kirkeministeren.
til de samiske
deltakerne på Samiske kirke-■
– Nå er det riktignok kulturdager sa kirke- og sameminisministeren, ikke kirkeministespråkene»
ter Rigmor Aasrud at «det hasren som konkluderer med hvem
Rigmor Aasrud,
ter med bibeloversettelser til de
som skal få bli statsstipendiater.
kirkeminister
samiske språkene»:
Men vi vet at kirkedepartemen– Dette handler om noe som er
tet er opptatt av samisk bibel-■
helt sentralt i vår kristne tro. På Derfor oversettes Bibelen til alle■ oversettelsesarbeid skal styrkes,
den første pinsedagen i Jerusa- verdens språk. Derfor skrives ikke minst for den sørsamiske
lem var det folk fra hele Middel- og oversettes salmer og liturgi- minoriteten, bemerker Monghavsområdet med mange ulike■ er slik at folk kan synge og be på stad-Kvammen.

Svindlere. Rick Warrens
sønn Matthew begikk selvmord i april etter å ha slitt med
psykisk sykdom i lengre tid.
Warren er pastor i menigheten Saddleback i Sør-California og verdenskjent for boka
Målrettet liv. Kirken har etter
Matthew Warrens død startet
en pengeinnsamling til et fond
til hans minne. Pengene skal
brukes i kampen mot psykiske lidelser.
Nå har Warren ifølge Christianity Today funnet mer enn
200 Facebook-sider som gir
seg ut for å samle inn penger
til samme formål. Til nå har
Rick Warren fått stengt et flertall av sidene, melder Christian
Post. Nylig sendte han ut følgende melding på Facebook:
«179 av mer enn 200 falske
Rick Warren Facebook-sider,
opprettet av svindlere for å tjene penger på min sønns død,
er nå blitt stengt. Vi arbeider
fortsatt med resten. Takk til
dere som har rapportert og
takk for at der «liker» denne

ekte siden. Jeg setter så stor
pris på hjelpen. Gud velsigne
dere.»

Kriminelle. Ed Stetzer, som er
president i Lifeway Research,
uttalte til CNN forrige torsdag
at kriminelle oppretter falske
kontoer som synes å være legitime fordi de bruker bilder
som er tilgjengelig på Internett.
Internettsidene som opprettes
brukes til å lokke godtroende
mennesker som så blir anmodet om å donere penger.
– Det er viktig at folk skjønner at det er mange mennesker med uhederlige hensikter
i verden. Folk ser navnet og
klikker, så klikker de «venn»
eller «liker» og så begynner
kriminelle å nå ut til mennesker som stoler på at de hører
fra pålitelige kristne ledere, sa
Stetzer til CNN.
Trøst. I slutten av juli var
Warren tilbake på talerstolen. Både Rick Warren og kona Kay snakket ut om sorgen
etter at sønnen døde. Matthew hadde slitt med psykiske
lidelser gjennom hele livet, og
valgte å ta sitt eget liv 27 år
gammel.
– Vi ønsker å bruke resten av
våre liv på å trøste andre slik
vi har blitt trøstet, sa Warren
i prekenen, ifølge Christianity Today.
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