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synspunkt

• kommentar/debattredaktør Jon Magne Lund
• send ditt synspunkt på lederen til debatt@vl.no
• les egen nettleder på verdidebatt.no/simon

     Vårt Land – en bro mellom mennesker, tro og tanke.

kontakt
Har du ikke fått avisen?
Ring 22 310 350.

Adresser
Grubbegaten 6. 

Post
Send post til postboks 1180, Sen-
trum, 0107 Oslo

E-post
Vet du hvem du skriver til?
Skriv fornavn.etternavn@vl.no

Dine sider
På vl.no/minside kan du blant 
annet omadressere, ferieflytte og 
finne leveringsinformasjon.

Kundesenter
For spørsmål om abonnement, 
ring 22 310 350. Eller send  
e-post til vl@kundesenter.com

Vil du bli abonnent?
Gå til vl.no/abonnement eller ring 
22 310 350

Vil du annonsere?
For stillingsannonser: 22 310 310 
eller stilling@vl.no
Annonser fra bedrifter eller 
organisasjoner: 22 310 310  
eller annonse@vl.no
Dødsann.: dodsannonse@vl.no

Tips
Send tips til tips@vl.no  
eller ring vaktsjef på  
tlf. 22 310 425
Fax: 22 310 405

/minsideVÅRt LanD

– politisk fri og uavhengig kristen dagsavis –
Grunnlagt 1945

Sjefredaktør/administrerende direktør
HELGE SiMOnnES

Presentasjon: Halvor Stensrud

i gårsdagens avis kom vi i skade 
for å bruke bilde av feil person 
da vi presenterte den nye konkur-
ransedirektøren, Christine Bene-
dichte Meyer. Vi beklager.

retter

Dette er Christine  
Benedichte Meyer.

Boken handler ikke om julemat, 
desemberfritak for skatt eller for 
den saks skyld juletre. Den hand-
ler om hykleri. Om den som er 
utenfor og den som er innenfor. 
Den handler om de små tinge-
ne vi gjør, som vi tror skal dekke 
over alle de store tingene vi ikke 
gjør. Det er ikke et storslått og 
nytt tema, men likevel – hykleri. 
Og hykleri har, som kjent for alle 
oss som hykler, en snev av opp-
riktighet i seg. Hvis ikke, var det 
ikke til å holde ut.

Kapitalfriske mennesker. I inn-
holdsfortegnelsen lover Freddy 
Fjellheim oss et 100 siders essay 
med den foruroligende tittelen 
«Kampen mellom friske og syke» 
– allerede da kjenner vi oss ube-
kvemme. Og det kommer: «For 
en som er så syk at dagene nesten 
ikke lar seg bevege lenger, er det 
hjerteskjærende å oppdage i hvil-
ken grad friske og kapitalfriske 
mennesker lider under mangel 
på godhjerta oppmerksomhet seg 
imellom. Den kronisk syke får tid 
til å se godt etter, også i sin egen 
fortid», står det. Og videre med 
profetisk trykk: «Både forfatteren 

og hans anonyme medforfattere, 
pasienten og alle hans medpasi-
enter, kan til nød leve med at folk 
snubler og faller. Skriker og an-
klager. One of a kind. Folk som 
prøver og feiler i åpent lende, blir 
våre beste venner.  Men de folka 
som hviler på været og kalkule-
rer sine retretter. De folka som 
snylter på syke og stikker av, lik 
sleipe, pilende kryp i gresset. Det 
brenner flammer til dem. Deres 
minste bevegelser puster til ilden. 
En kjent søppelfylling vil ønske 
dem velkommen.»

Smyger seg fast. Fjellheim skri-
ver fra «sykesengen», fra den sy-

kes side, den tilsidesattes. Han 
skriver verken i overført betyd-
ning eller terapeutisk. Men rett 
ut og helt inn. En rebell som ikke 
tar vår «lille frykt» og unnfallen-
het overfor kronisk syke på ram-
me alvor. Han har sett hva som 
skjer når syke stigmatiseres ut, 
han ser det og han ser det na-
turligvis nå når jula tetter alle 
skott. «Jeg nøler med å skrive så 
vidt strenge ord til frie norskin-
ger, men i sykdommens lukke-
de romkapsel får hukommelsen 
høy hastighet. Jeg husker men-
nesker jeg elsker. Dem som bry-
ter isen. Snakker rett ut i rette 
øyeblikk.» Leser vi. Og tempe-
raturen er høy. Den er litterær 
– hadde den ikke vært, var den 
lettere å avvise, som opprop eller 

Sykt og fRiSkt
Jeg ville skrive et pent lite stykke nå inn 
mot julehøytiden. Men så traff Freddy 
Fjellheims nye bok Fellesskapets kunst meg 
rett i ryggen.

Medlem av 
hjertelaget

kommentaR
Olav Egil Aune

ELEvEnE vED ungdomsskoler og videregående 
skoler har i mannsaldre drevet elevlag for ulike 
organisasjoner, det være seg politiske eller reli-
giøse. Disse lagene er et verdifullt supplement til 
skolens egen innsats. De gir elevene kunnskap, 
skaper engasjement, oppdrar i demokrati og sam-
funnsinnsats. De kristelige skolelagene har vært 
et viktig innslag i dette elevengasjementet. 

vI Har derfor tatt det for gitt at rektorer ville ønske 
velkommen og oppmuntre til slik innsats. Men slik 
er det tydeligvis ikke lenger alle steder. vi har hatt 
flere tilfeller av at de kristne skolelagene er blitt 
hindret i å arbeide. Det ferskeste eksemplet er ved 
Tjodalyng skole i vestfold, hvor rektor i første 
omgang la ned forbud mot det kristne skolelaget.

BaKgrunnEn var en bekymringsmelding fra 
foreldre som mente at lagets virksomhet virket 
splittende i skolemiljøet. Det vitner om en har-
moni- og likhetstenkning der alt som avviker fra 
det sekulære nøytralitetsidealet betraktes som en 
fare. vi kan ikke se dette som annet enn utslag av 
en frykt for religion og et ønske om å jage religion 
vekk fra alle fellesarenaer. Men det farligste av alt 
er å jage religion inn i de private rom og bort fra 
offentligheten.

DET FOrunDrEr oss derfor at rektor valgte å 
bøye seg for denne tankegangen og be skolelaget 
legge virksomheten sin 
utenom skolens område. 
I neste omgang har da 
også rektor kommet på 
bedre tanker. Laget får 
nå fortsette, men de får 
ikke ha eksterne voksne 
med på møtene. Det vitner om en mistillit til den 
sammenhengen skolelaget hører til i, og vi regner 
med at det ikke blir noen varig begrensning.

SKOLEn Har selvsagt ansvar for den virksomheten 
som foregår på skolen. utenforstående voksne 
skal ikke ved hjelp av elever kunne slippe til med 
virksomhet som ikke er akseptabel. vi kunne for 
eksempel risikere at ekstreme islamistiske grup-
per rekrutterte til terror via elevgrupper, dersom 
alt var helt fritt.

MEn Man må også vise elevene tillit. Og man må 
bruke litt sunn fornuft. Skolelaget hører til i en 
sammenheng som i mange år har vist at de kan 
drive virksomhet som er fullt forsvarlig, og som 
de aller fleste skoleledere vil oppleve som et pluss 
i miljøet. Det er bra at Kunnskapsdepartemen-
tet sier at elevorganisasjoner er positivt. Men de 
kunne også kostet på seg noen ord om at skole-
lagene har vist at de fortjener tillit.

De fleste skoleledere 
vil oppleve et kristent 
skolelag som et pluss  
i skolemiljøet

religionsfrykt


