
 – Det er like mye nyåndelighet blant medlemmer i Den 
norske kirke som hos dem som ikke er medlemmer, sier 

forsker Pål Ketil Botvar. Kristne Janne Dale Hauger 
går på kurs for å finne ut hva hun egentlig tror på.
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Janne Dale Hauger leter etter svar på hvordan hun som kristen skal forholde seg til fenomener som healing, reinkarnasjon, spiritisme og karma. Derfor deltar hun på 
«Engleskolen» som arrangeres av det kristne nettverket Substans og Asbjørn Stavenes i organisasjonen Areopagos.  Foto: Lars O. Flydal
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Stig-Øyvind Blystad
stigb@vl.no 22 310 399

– Jeg kjente et behov for å rydde 
litt i «sysakene» med tanke på 
hva jeg egentlig tror på og ikke, 
sier 27-åringen.
Hun er en av deltakerne på 

Engleskolen som arrangeres 
av det kristne praksisnettver-
ket Substans og organisasjo-
nen Areopagos. Kurset avslut-
tes med deltakelse på Alternativ-
messen  denne helgen sammen 
med representanter fra Areopa-
gos kommende helg.
Da har deltakerne vært gjen-

nom undervisning, gruppesam-
taler, selvrefleksjon og praksis 
for å finne svar på hvordan de 
som kristne skal forholde seg til 
fenomener som healing, rein-
karnasjon, spiritisme og karma.
– Min grunnholdning er en 

blanding av åpenhet og kritisk 

refleksjon, sier professor Notto 
R. Thelle, som har skrevet bo-
ken Prinsessens engler.

I kirken. Lærer ved Bibelsko-
len i Grimstad, Marit Elisabeth 
Berling, har skrevet en master-
avhandling ved Det teologiske 
menighetsfakultet om nyånde-
lige trender. I en artikkel i tids-
skriftet Ung Teologi refererer 
hun til en undersøkelse stiftelsen 
Kirkeforskning (Kifo) har gjort 
blant nyåndelige:
 � 23 prosent definerer seg som 

kristne.
 � 56 prosent har hentet ånde-

lig/spirituell inspirasjon fra kris-
tendommen
 � 60 prosent mener de har fått 

en kristen oppdragelse i høy  
eller noe grad.
 � 53 prosent er medlem av Den 

norske kirke, men de færreste 
deltar på gudstjenester eller  

andre samlinger.
 � 42 prosent tror at når vi dør, 

så gjenfødes vi til et nytt liv her 
på jorden.
 � Mindre enn 1 prosent tror 

vi havner i enten himmel eller 
helvete. 

Ett ben i hver leir. – De nyån-
delige med kirkelig bakgrunn 
beveger seg med ett ben i hver 
leir. Det er like mye nyåndelig-
het blant kirkemedlemmer som 
de som ikke er medlemmer. Ny-
åndelighet er absolutt blitt en 
del av Den norske kirke blant de 
som går i kirken en gang iblant, 
sier Pål Ketil Botvar, forsker ved 
Kifo.

– Hvor er det tradisjonell kris-
ten tro og nyåndelighet skiller lag, 
Botvar?
– Et sentralt punkt er gudsbil-

de, hvordan man betrakter Gud. 
Noe nyåndelighet går i pante-

Gikk på  
engleskole for 

å rydde  
i troen

Reinkarnasjon, karma og healing har funnet 
fotfeste i kirken. Janne Dale Hauger har  

gått på kurs for å finne ut hvilke  
nyåndelige fenomener hun kan forene med 

kristen tro.

ENGLESKOLEN
«Engleskolen» arrangeres av 
Substans, et kristent  
«praksisnettverk» som tar for 
seg Jesus-etterfølgelse  
integrert i hele livet.

Deltakerne skal utforske hvor-
dan kristne skal forholde seg 
til fenomener som healing, 
reinkarnasjon, spiritisme og 
karma.

De skal reflektere over: «Hva 
er det vi egentlig tror på selv? 
Hva slags trospraksiser har 
kristne?» Dette gjøres gjen-
nom daglig journalskriving.

I løpet av november arrange-
res det ukentlige samlinger 
og daglige øvelser, før det blir 
opplæring og deltagelse på 
organisasjonen Areopagos’ 
stand på Alternativmessen.

Alternativmessen arrangeres 
i Lillestrøm fra i morgen til 
søndag.

Kilde: www.substansielt.no
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– Vi må starte med hva vi har til felles som 
mennesker, ikke med å kritisere, sier Janne 
Dale Hauger, som har gått på «engleskole»  
i forsøket på å finne ut hvilke nyåndelige  
fenomener hun kan forene med kristentroen. 
Her sammen med Asbjørn Stavenes, prest 
i organisasjonen Areopagos. Foto: Lars O. Flydal

istisk retning, at Gud er overalt 
i tilværelsen, andre ser på Gud 
som en kraft utenfor mennesket. 
Slike oppfatninger markerer vel 
et vesentlig skille fra kristen tro.

Tankegods. Prest Asbjørn Sta-
venes i Areopagos snakker om 
«en ny ungdomskultur som er 
veldig opptatt av åndelighet, 
mening, tilhørighet og identi-
tet».

– De henter sitt språk fra for 
eksempel filmer som Harry Pot-
ter, andre store fortellinger el-
ler dataspill og syr sammen sin 
egen åndelige religiøsitet. Gjen-
nom Substans møter vi yngre 
folk som kan hjelpe oss å møte 
samtidsreligiøsiteten, sier han.
– Hva er det man støter på i ny-

åndeligheten?
– Det er et helt annet tanke-

gods og en annen virkelighets-
forståelse enn vi i kirken van-

ligvis er opptatt av. Det er en 
kritikk av det sekulariserte sam-
funnet og det reduksjonistiske 
synet på mennesket og naturen, 
men også av kirkens dualisme, 
der det åndelige blir det viktig-
ste og man nedvurderer det re-
lasjonelle og materielle.

Uoversiktlig. Det nyåndelige 
landskapet er stort og uover-
siktlig. Det kan inneholde tre-
ningsformer, alternativ medisin, 
virkelighetsoppfatning, healing 
og engletro. 

– Yoga er et veldig naturlig 
sted å møte dette. Det er en 
treningsform, men også et ver-
denssyn som kan være anner-
ledes enn ens eget, sier Janne 
Dale Hauger. 
– Synes du som kristen det er OK 

å praktisere yoga?
– Jeg har ikke opp-

levd det som problema-

NÅR TROEN TAR NYE VEIER
Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker ved stiftelsen 
Kirkeforskning (Kifo) har utarbeidet en rapport som 
ble publisert tidligere i år, om det de kaller religiøse 
pendlere. Religiøs pendling handler om å veksle  
mellom ulike trospraksiser.
Forskerne har funnet ut at 15 prosent av medlem-
mene i Den norske kirke tror på fenomener som ikke 
er forenelig med tradisjonell, kristen tro.
Om lag 1 av 5 av nyåndelige som er tilknyttet Alterna-
tivt nettverk, har en kirkelig bakgrunn som de ønsker 
å beholde.

Kilde. Stiftelsen Kirkeforskning

NYÅNDELIGHET
Lærer ved Bibelskolen i Grimstad, Marit Elisabeth 
Berling, har skrevet en masteravhandling ved Det 
teologiske menighetsfakultet om nyåndelige  
trender. 
I artikkelen «Åndenes makt vs Guds makt» i Ung 
Teologi nr. 2/13 referer hun til en undersøkelse  
stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) har gjort blant  
nyåndelige og viser til følgende tall: 
23 prosent definerer seg som kristne.
56 prosent har hentet åndelig/spirituell inspirasjon 
fra kristendommen. 
60 prosent mener de har fått en kristen opp-
dragelse i høy eller noe grad. 
53 prosent er medlem av Den norske kirke, men 
de færreste deltar på gudstjenester eller andre  
samlinger. 
42 prosent tror at når vi dør så gjenfødes vi til et 
nytt liv her på jorden.
Mindre enn 1 prosent tror vi havner i enten himmel 
eller helvete.

Kilde: Ung Teologi nr. 2/13
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tisk og bruker det som 
kroppsbønn i en kris-

ten praksis. Det har vært tros- 
styrkende.

Frykt. Notto R. Thelle, senior-
professor ved Det teologiske fa-
kultet ved Universitetet i Oslo, 
har hatt mye kontakt med alter-

native miljøer i mange år. Han 
mener at Den norske kirke har 
vært altfor fryktsom fra første 
stund. 

– Nyåndelighetens inntog  
begynte på 60-70 tallet. Det 
kom mange fryktreaksjoner. 
Kirkens respons var at man dels 
trakk på skuldrene og mente at 
dette komme til å forsvinne. 
Dels så man det som konkur-

ranse på egen banehalvdel og 
ønsket å bygge «bolverk mot 
det fremmede».
– Hvordan skal man som kirke 

forholde seg til nyåndelige miljøer?
– Min grunnholdning er en 

blanding av åpenhet og kritisk 
refleksjon. De fleste er oppegå-
ende, dyktige og normale men-
nesker. Men det finnes åndelige 
juksemakere der også.
– Hvordan skal man som kirke 

forholde seg til for eksempel yoga?
– Slik yoga stort sett brukes i 

norsk sammenheng, har lite med 
klassisk yoga å gjøre.

Gurudyrkelse. Ifølge Thelle er 
den klassiske yogaen vevd inn 
i en hinduistisk sammenheng 
som går på åndelig og men-
tal disiplin, moralsk trening og  
fysisk disiplin.

– Sansene stenges ute for å sø-
ke saligheten inni seg selv. Man 
isolerer sjelen i sjelen selv for 
å få indre harmoni. Moderne 
vestlig yoga er stort sett tilpas-
set som ulike former for gym-
nastiske øvelser og brukes av 
mange som en vei inn i stillhet 
og konsentrasjon. 
– Hva er det som strider i mot 

kristen tro ved klassisk yoga?
– Klassisk yoga, utformet av 

Patanjali, var totalt innadvendt 
og lukket verden ute. Det er 
ikke et ideal som stemmer med 
en kristen holdning til verden. 
Man kan søke stillheten, men 
det er ikke noe endelig ideal å 
trekke seg helt vekk fra verden. 
I mange av de første yogabeve-
gelsene her hjemme praktiserte 
man også en intens gurudyrkel-
se som var vanskelig å akseptere 
for de fleste.

Reinkarnasjon. Professor ved 
Det teologiske menighetsfakul-
tet, Jan-Olav Henriksen, mener 
det finnes noen steder der ny-
åndelighet og kristen tro skil-
ler lag. 

– Kristen tro er forankret i Je-
sus. Derfor er et avgjørende kri-
terium hvorvidt de nyåndelige 
praksisene har plass til, eller be-
krefter, det kristne vitnesbyrdet 
om Jesus. I tillegg til det må vi 
si at kristen tro tror at den Gud 
som Jesus vitner om er en som 
har skapt alt og virker i hele sitt 
skaperverk. 
– 42 prosent av nyåndelige tror 

på reinkarnasjon, er det forenlig 
med kristen teologi?

– Det er ikke kristen teologi. 

Varme hender. – Hva tenker du 

om healing og varme hender, Notto 
R. Thelle?

– Avviser man slike nyånde-
lige praksiser kategorisk så er 
man fanget inn i en sekularitet 
som også blir problematisk for 
kristen tro. Man må være åpen, 
samtidig som jeg har sans for 
en sunn skepsis og kritisk etter-
tanke.

– Det er en kjent sak at men-
nesker både i og utenfor kristen 
sammenheng, og i andre religi-
øse tradisjoner har slike gaver. 
Da kan kristne og andre men-
nesker få lov til å ta del i de ga-
vene, sier Jan-Olav Henriksen.
– Dersom en kristen har varme 

hender, må vedkommende gjøre det 
«i Jesu navn»?

– Som kristen forestiller jeg 
meg at man ønsker å gi det vi-
dere som noe man har fått fra 
Gud. Men det er ikke alltid slik 
at det er knyttet bønn til dette.

Engler. Engletro er et utbredt 
fenomen blant nyåndelige, men 
finnes også i kristen tro. Thel-
le har skrevet boken Prinsessens 
engler.

– Bibelens engler er for det 
første Guds sendebud, og det 
er de som lovpriser Gud. De er 
så og si Guds hoff.

Moderne engletro brukes i 
stor grad til selvutvikling. 

– Moderne engler er stort sett 
idylliske, vakre og feminine. De 
beskrives som en projeksjon av 
egne indre kvaliteter og ener-
gier. Bibelens engler kommer 
ubedt og overraskende, moder-
ne engler står til disposisjon for 
den enkeltes egenutvikling. 

Diffus. Henriksen mener det 
ikke er lett å utforme en lære 
eller en solid avgrenset oppfat-
ning om hva troen på engler er. 

– Deler av den måten begrepet 
engler brukes på i offentligheten 
er nokså diffust. Et godt kristent 
utgangspunkt for å tenke om en-
gler er at de er noen som bidrar 
med et godt budskap fra Gud.
– Når er det engletro skiller lag 

med kristen tro, Henriksen?
– Det er ikke helt lett å svare 

på. Men det vil være der man 
ikke har plass til et klart vitnes-
byrd om Jesus, der troen på Gud 
som skaper blir for diffus.
– Hva med troen på ånder som 

går igjen, Thelle?
– Når man møter mennesker 

med slike erfaringer, må man 
lytte til deres erfaringer. Man 
kan være åpen og samtidig kri-
tisk.

«Nyåndelig- 
hetens inntog 
begynte på  
60-70 tallet. 
Det kom  
mange  
fryktreaksjoner»

Notto R. Thelle,  
forsker 

Anita Biong bød på trommereiser, healing og kanalisering under fjorårets alternativmesse i Lillestrøm.  Foto: Anette Karlsen/NTB  scanpix
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DEN PERFEKTE GAVEN
Rica Hotels har et stort utvalg av showpakker i høst. Pakkene inkluderer 

billett til valgfritt show, overnatting i dobbeltrom og vår prisbelønnede 

frokost. Se rica.no/underholdning for gode tilbud.

Bestill på tlf: 66 85 45 70 eller e-post: underholdning@rica.no

Han mener en ensidig avvis-
ning ikke vil være å ta mennes-
ker på alvor. 

– Da henvender mennesker 
seg heller til nyåndelige miljøer, 
som har plass til dette. 

Relasjoner. – Mange nyåndeli-
ge tror på Jesus, men hva er for-
skjellen til kristen tro, Asbjørn  
Stavenes?

– Det som er unikt i den 
kristne fortellingen, er at vi har 
en relasjon til Gud som skaper 
og far. Det har ikke mennesker 
innenfor det nyåndelige og al-

ternative miljøet. Der snakker 
man om kjærlighetsenergier, vi-
brasjoner og visdom. Det som 
er større enn oss er redusert til 
energier og ikke et ansikt vi kan 
forholde oss til og takke.

Likevel er Stavenes lite opp-
tatt av diskusjoner. Han vil hel-
ler møte det nyåndelige med 
samtale og gjennom relasjoner.

– Tidligere var jeg opptatt 
av å vinne diskusjoner og ha 
rett, men da tapte jeg relasjo-
ner. Nå er jeg mer opptatt av 
å vinne relasjoner og tillit, så 
kan vi underveis oppklare uli-

ke måter å tenke på gjennom 
samtale. Gud er et mysterium 
som vi ikke klarer å fange i én 
dogmatikk. Det gjør at han kan 
bli tilgjengelig for alle.

– Vi må starte med hva vi har 
til felles som mennesker, ikke 
med å kritisere, sier Janne Da-
le Hauger. 

– Mange i den alternative 
bevegelsen har kommet bort 
hjemmefra og vet ikke hva de 
har mistet eller hva de søker. 
Mange er hjemløse, men de vet 
ikke hva de søker eller lengter 
etter, sier Stavenes.

Prinsesse Märtha og Elisabeth Samnøy deltar ofte på  
alternativmesser, som her i 2009.     
  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix/arkiv 

Marisela Kopseng ble spådd av Eli Wium under alternativmessen i fjor.   Foto: Anette Karlsen, NTB scanpix/arkiv

Reinkarnasjon: Sjelen gjenfødes i 
et nytt legeme etter døden og kan 
leve videre.

Karma: Kommer fra indisk filosofi 
og religion. Grunntanken er at alle 
handlinger følges av et resultat.

Healing: Fellesbetegnelse for ulike 
teknikker som skal gjøre det  
mulig å nå åndelig, psykisk og 
fysisk balanse uten bruk av  
tradisjonell legekunst.

Nyreligiøsitet: Betegnelse for i 
hovedsak nye religioner og nye  
religiøse trender i Vesten, særlig 
om religioner og religiøsitet  
basert på gamle religioner.

New age: Betegnelse for en folke-
lig kulturell og religiøs strømning 
med bakgrunn i hippie-kultur og 
nyreligiøsitet.  Brukes ofte syno-
nymt med alternativbevegelsen

Alternativ medisin: Behandling 
og medisiner som ikke har noen 
naturvitenskaplig dokumentert 
(positiv) effekt.

Kilde: snl.no

NYRELIGIØS ORDLISTE Åpner kirken  
for healer  
og sjaman
Anders Myklebust
anders.myklebust@vl.no 22 310 374

– Jeg har lært å «lese» mennes-
kers sjel. Det er noe absolutt alle 
kan lære seg. Jeg kan godt lese 
din, sier Ingrid K. Havig til Vårt 
Lands journalist.

Meditasjon i kirken. Hun har 
sittet i menighetsrådet i Høvik 
kirke i ti år. Nå har hun gått ut, 
men er fremdeles aktiv i menig-
heten. I vår sto hun bak et arran-
gement i kirken der biskop Tor 
B. Jørgensen hadde samtale med 
healer Morten Eriksen. Arran-
gementet endte med 20 minut-
ters meditasjon ledet av healeren 
inne i kirkerommet.

– Tilbakemeldingene har vært 
fantastiske fra folk i det alterna-
tive miljøet. Det er nemlig vel-
dig mange som sier «ja takk - 
begge deler» til kirken og alter-
nativbevegelsen.

– Har du fått tilbakemelding av 
en annen karakter?

– En del av de tradisjonelle 
kirkegjengerne er redde for hva 
vi åpner for, sier hun.

Sjelekurs. Selv har hun gått tre 
år på kurs for å bli «reader», en 
som leser menneskers sjel. Dette 
gjør at hun opplever gudstjenes-
ten på en helt ny måte.

– Jeg opplever det kristne bud-
skapet i «stereo og med farger». 
Det er en totalopplevelse der jeg 
mottar budskapet med følelser.

Menigheten planlegger også 
et arrangement der de skal in-
vitere en sjaman, en prest og en 
buddhist til samtale.

– Hvordan synes du kirken bør 
forholde seg til nyåndelighet?

– Den bør være nysgjerrig og 
åpen. Den bør invitere folk fra 
det nyåndelige miljøet inn slik 

at de får fortelle om sin tro og 
praktisere sin åndelighet i kir-
kerommet. Tradisjonelle kirke-
folk kan da få ta del i dette nye.

Selv ser Havig mange 
fellestrekk mellom ny-
åndelighet og kirken.  
– Jeg opplever ikke Gud som en 
person. For meg er Gud en al-
lestedsnærværende kraft.

– Hvordan ser du på Jesus?
– Han er et tidevannsskille i 

menneskehetens historie. Guds 
kraft manifesterte seg i Jesus. 
Min vei er å bli Kristus-lik. Det 
innebærer å være åpen, nysgjer-
rige og ta del i mye av det ny-
religiøse. Slik har jeg blitt mer 
av meg selv.

For Havig er ikke Jesus den 
eneste veien til Gud. Selv fant 
hun frem til Gud gjennom  
kraften hun opplevde ved å tilgi 
andre mennesker.

– I hvilke standpunkt mener du 
kristen tro og nyåndelighet ikke kan 
forenes?

– Reinkarnasjon og kontakt 
med «den andre siden» (folk 
som er døde, red.anm.). Dette 
er de skarpeste skillene Bibelen 
setter slik vi ser det i dag. Men 
dette kan forandre seg.

Tror på karma. Selv stiller 
Havig seg slik til fenomener fra 
nyåndeligheten.

Reinkarnasjon: Er utenfor de 
kristne rammene.

Karma: Ligger tett opp til re-
inkarnasjon. Noen ganger opp-
lever vi vonde ting, og de skjer 
for at vi skal vokse som mennes-
ker. Dersom ikke vil denne an-
ledningen dukke opp igjen gjen-
nom nye vonde ting eller utfor-
dringer. Dette vil bli «lagret» 
i sjelen, og noe vi i kirken bør 
forholde seg til.

Healing: En variant av bønn.
Engler: Engler i kristendom-

men er det samme som det ny-
åndelige kaller hjelpere. Vi har 
alle tilgang til disse.

Alternativ medisin: Kirken bør 
si ja til både dette og tradisjonell 
skolemedisin.

«For meg er Gud  
en allesteds- 
nærværende kraft»

Ingrid K. Havig


