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Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå.
Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Sal 32, 8

Hijabdebatten
«Vi nekter å la oss skremme inn i Siv Jensens burka av fordommer og fremmedfrykt. Vi vil vise at det går 
an å møte de nye utfordringene med åpent ansikt og åpent sinn» Marianne Lystrup  kommenterer

Vi har utdanningene og studentmiljøet
du trenger. Studér heltid eller deltid, 
det er ditt valg: 

Søknadsfrist: 15.april
www.diakonhjemmet.no/diakoni
dieseth@diakonhjemmet.no - tlf. 22451972

STUDIER I DIAKONI

Vil du jobbe i kirke og samfunn?

• master i diakoni
• årsenhet i diakoni
• diakonikurs

BEETHOVEN 
NETTOPP NÅ:
«Det nærmeste 
man kommer djevle-
utdrivelse på piano»

RENSET 
I KIRKEN:
«Ingen store 
fakter. Bare 
god musikk»

16 musikk18

«Vi tar gjerne utfordringen om 
å hjelpe den mest hardbarkede 
satanist og demonbesatte person». 
Slik beskriver pastor Jan-Aage Torp 
Oslokirkens healingsenter i sin 
nettblogg. 

 – Vi formidler evangeliets kraft og kjærlighet til mennesker, 
intet annet. Men evangeliet er sterkt, sier pastor Jan-Aage 
Torp om Oslokirkens Healing Centre.  Foto: Lars O. Flydal

 Tilbyr å 
drive ut 
demoner

Pastor Jan-Aage Torp

Rom for
handling
Inder Singh (t.h.) var 
lei av at folk stjal fra 
butikken hans. Det 
er Espen Pedersen 
glad for. Nå kan han 
og andre stamkunder 
med trang økonomi 
handle på kreditt. Og 
Singh får  betaling 
for varene 
når trygden 
 kommer.

‘Unnskyld’ 
holder ikke
Tidligere barnehjems-
offer i Finnmark mener 
de kristne organisa-
sjonene sniker seg 
vekk fra ansvaret. 6

8
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– Kjedelig 
i kirka
Liturgien får skylden for 
at ungdommer ikke 
vil bli med på 
gudstjeneste. 14

Lytteren
Svein Jacobsen er glad 
i mennesker. Det 
komme godt med som 
sjelesorgleder. 26

Kapret 
palasset
Soldater lojale til opposi-
sjonsleder Andry Rajoe-
lina tok i går  kontroll 
over  president palasset 
på Madagaskar. 11

2

Foto: Lars O. Flydal
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Ingen ny oppst

kristenliv

• kristenliv@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 388
• fl ere nyheter på vl.no/kristenliv

Klare for demonutd
– Vi tar gjerne utfordringen, sier Jan-Aage Torp og Oslo H
Jarle Kallestad
kalle@vl.no 55 369 030

Pastor Jan-Aage 
Torp  tilbyr 
demonutdrivelse. 
– Foreløpig vet vi 
lite om behovet, 
sier han.

På sin blogg skriver Torp at 
«om noen trenger å bli satt fri 
fra djevelens besettelse, kan de 
ta kontakt med oss.»

Og videre:
«Det nye testamentet gir le-

vende skildringer av Jesu makt 
over demonene. Vi tror på det-
te, og vi tar gjerne utfordringen 
om å hjelpe den mest hardbar-
kede satanist og demonbesatte 
person.»

Sitatene er hentet fra pastor-
torp.blogspot.com.

Senter. Tilbudet gis gjennom 
Oslokirkens Healing Centre i 
Dronningens gate i Oslo. Sen-
teret har vært i drift i 18 måne-
der, og har ifølge Torp betjent 
mer enn 150 personer. Gjen-
nomsnittlig kommer hver klient 
til fem betjeningstimer.

– Vi har en stab på seks per-
soner, som ber om frihet fra 
sykdom og andre menneskeli-
ge problemer. Foreløpig har vi 
ingen erfaring med demonut-
drivelse, fremholder pastoren.

Om stabens faglige utrust-
ning sier Torp at de «ikke gir 
inntrykk av å ha kompetanse 
innenfor medisin, psykiatri, 
sosionomi og så videre».

– Vi formidler evangeliets 
kraft og kjærlighet til mennes-
ker, intet annet. Men evange-
liet er sterkt.

Zambia. Torp sier at både han 
og fl ere andre medarbeidere og 
medlemmer i Oslokirken de 
siste årene har vært i Zambia 
og hatt kontakt med deler av 

pinsebevegelsen i landet. Erfa-
ringene fra det afrikanske landet 
har ført Torp og Oslo Healing 
Centre «inn i en prosess, der vi 
vurderer dette».

– Vi har oppdaget en demoni-
seringskultur som brer seg over 
hele Afrika med koblinger til 
islamske land, buddhisme, 
hinduisme, hare Krishna, katoli-
sisme, ja til og med til karis-
matiske, kristne menigheter. 
Det vi har sett og opplevd 
har gjort sterkt inntrykk. Jeg 
har blant annet vært med på 
å sette fri mennesker som 
oppgir at de hadde som mål 
å ødelegge mitt liv, forteller 
Torp.

«Feilkobling». VG skrev tid-
ligere i vinter om angivelig 
eksorsisme i Oslokirken. Pastor 
Jan-Aage Torp sa til VG den 
gang, og gjentar overfor Vårt 
Land i dag, at dette ikke er rik-
tig, og at det skyldes feiltolk-
ning av to situasjoner som opp-
sto i menigheten. Til dels skyl-
des det ifølge Torp kobling til 
opplevelser enkelte hadde hatt 
i Zambia.

– Ikke i noen av tilfellene 
var det besatte personer inne i 
bildet. Det var personer med 
ulike menneskelige problemer, 
og vi har derfor heller aldri 
drevet noen form for demon-
utdrivelse på dem. En av dem 
er fremdeles aktiv i menigheten, 
mens den andre ikke er med 
lenger, fremholder Torp.

Avstand. Han mener det ikke 
vil være vanskelig å se om en 
person virkelig er besatt av dje-
velen eller onde ånder.

– Åndene vil manifestere seg 
veldig tydelig når de kommer 
i nærheten av en person som 
bekjenner Jesunavnet, sier 
han.

Torp sier til Vårt Land at han 
i dag tar avstand fra noe av det 
han på 90-tallet så på som de-
monisering og besettelse.

– Jeg brukte dette som forkla-
ring på homoseksuell livsfør-
sel. I dag tror jeg dette for de 

aller fl este homofi les vedkom-
mende er en helt feil forklaring, 
sier han.

Bjeffet. På norsk mark sier 
Torp at han har én erfaring med 
det han «med ganske stor sik-
kerhet» opplever som en beset-
telse og en demonutdrivelse:

I 1993 hadde Torp og kona 
besøk av en ung mann som ville 
bli frelst. Etter samtale og bønn 
begynte mannen å fråde og hyle 
og skled ned fra sofaen og un-
der salongbordet, der han rul-
let og laget bjeffelyder.

– Jeg var livredd, men kona 
mi var modigere. Hun begynte 
å befale de onde åndsmaktene 
å komme ut, og etter en times 
tid var det slutt på den spesielle 
oppførselen hans. Den unge 
mannen begynte å leve som 
en normal kristen, forklarer 
Torp.

Skjermet. Torp mener «ånde-
ne er mer synlige» i land med 
mange og aktive kristne.

– I vestlig rasjonalitet lever de 
nok en mer skjermet tilværelse. 
Derfor er det vanskelig i si hva 
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Klima-
møte
Klima og homofi li var hovud-
tema i spørsmåla bispenomi-
nerte Ludvig Bjerkreim fekk 
på vl.no i går.

«Kan homofi le i partnerskap 
være prester i Den norske kir-
ke?» var eit spørsmål. «Det er 
vanskeleg for meg å velsigne eit 
forhold som Guds ord ikkje vel-
signer», svara prosten i Sand-
nes. Han synte til Lærenemn-
das konklusjon og understreka at 
alle menneske vil vere velkomne 
i kyrkja.

Han fekk ei rekkje spørsmål 
frå lesarar som delvis var fl aue 
og delvis stolte over Den nor-
ske kyrkjas utspel om ein fem års 
tenkjepause i oljeleitinga.

Bjerkreim svara at han ikkje 
hadde nok kunnskap til å ha 
sterke meiningar om utspelet, 
men at det er kyrkja si plikt til 
å ha merksemd på bruk og for-
valtning av skaparverket.

● vl.no/kristenliv
 To av bispekandidatane har fått 
støttegrupper på Facebook.
– Liten effekt, meiner professor.

LES MER

– mer å lese

● vl.no/nettgjest
Les alle spørsmål og svar i nett-
avisen vår.

LES MER

«Barna til JESUS!» svarte bispe-
kandidat Ludvig Bjerkreim då han 
fekk spørsmål om kva som er kyr-
kja si viktigaste oppgåve. Foto: Privat

Svarer 
Bispedømmerådet i Stavan-

ger har fått mye kritikk etter 
at de nominerte fem menn til 
det ledige bispeembetet. Før 
helgen redegjorde leder Inger 
Kari Søyland for hva som 
skjedde. – Resultatet ble som det 
ble som en følge av systemet og 
måten avstemningen blir gjort 
på, sier Søyland. Vårt Land

■

«Åndene vil 
manifestere seg 
veldig tydelig når 
de kommer i 
nærheten av 
en person 
som bekjenner 
Jesunavnet»

Jan-Aage Torp, 
pastor i Oslokirken

Trygve W. Jordheim
trygvewj@vl.no 22 310 381

Settestyret i Kirkens SOS i Vest-
fold mener det er uforsvarlig å 
ansette ny daglig leder nå.

– Konfl iktnivået er for høyt, 
sier medlem av settestyret, Mic-
hael Onsrud.

Krisetelefonen i Vestfold har vært stengt i 
fl ere måneder. Vårt Land i går



Driften ved Kirkens SOS i 
Vestfold ble innstilt i juni 2008 
etter en konfl ikt mellom de fri-
villige ved lokalkontoret og le-
delsen i Kirkens SOS i Norge. 
Et settestyre har etterpå jobbet 
med å få driften i gang igjen, og 
i januar ble stillingen som dag-
lig leder utlyst.

Før helgen kom meldingen 
om at settestyret anser konfl ik-
ten mellom landsstyret og de 
frivillige som et uoverkommelig 
hinder for gjenoppstart. 

Overrasket. Settestyret mener 
driften kan komme i gang igjen 
tidligst i 2011.

– Det kom meget overrasken-
de også på oss. Vi har hele ti-
den ment og gitt uttrykk for at 
det hastet med å komme i gang 
igjen, sier Einar Lagset. 

Han er talsmann for grup-
pen av frivillige medarbeide-
re som har rettet sterk kritikk 
mot landsstyret i etterkant av 

det som skjedde for driften ved 
Vestfold-kontoret opphørte.

Tillit. Situasjonen ved Kir-
kens SOS i Vestfold kommer 
opp som sak på landsmøtet til 
Kirkens SOS i Norge i slutten 
av mars. 

Det er representantskapet i 

Kirkens SOS i Vestfold som 
til slutt bestemmer kontorets 
videre skjebne. Leder av repre-
sentantskapet, Nina Solberg, 
har tillit til settestyret.

– Men jeg håper at det kan bli 
så mye ro at det kan bli mulig 
å få kontoret opp og gå igjen, 
sier hun.

tart i Vestfold

drivelse
Healing Centre.
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som kjennetegner manifesta-
sjon av demoner i vår kultur, 
sier han.

– Hva kan du tilby personer 
som mener de er besatt av onde 
ånder?

– Først og fremst forbønn. 
Men for noen kan vi også fort 

fi nne ut at de ikke er besatt. 
Noen trenger hjelp til det også, 
sier pastor Jan-Aage Torp.

Etter oppslaget i VG ble pas-
toren oppsøkt av fl ere personer 
som ville ha hjelp, blant annet 
en person som mente seg besatt 
av onde onder.

– Han kom i den tro at han 
var besatt og forlot oss i visshet 
om at han aldri hadde vært det, 
sier Torp. 

Les i morgen: 
– Jeg har sett demonutdrivelse, 

sier biskop i Den norske kirke.

– Vi ber om frihet fra sykdom og andre menneskelige problemer. Fore-
løpig har vi ingen erfaring med demonutdrivelse, sier pastor Jan-Aage 
Torp. Her er han i Oslokirken Healing Centre sammen med Anne Wil-
kens (til venstre) og Aina Lanton. Foto: Lars O. Flydal

Hvordan blir Stavangers nye biskop?
Snart skal grasrota i Stavanger bispedømme avgi sine stemmer. Denne 
uka stiller alle de fem bispekandidatene til nettmøte. I går svarte Ludvig 
Bjerkreim. I dag er det Svein Arne Theodorsens tur. Utover i uka følger 
Øystein Bjørdal, Kjetil Aano og Erling Pettersen. 
Send dine spørsmål til vl.no/nettgjest.

I dag kl. 12 svarer Svein Arne 
Theodorsen på spørsmål fra 
leserne.

Jarle Kallestad
kalle@vl.no 55 369 030

De fi kk ikke alternativt tilsyn. 
Nå tar Carissimi fram «Plan 
B». Stikkord: «Rom for den 
andre part».

Går nå også den planen i 
vasken, kan «kall til kollektivt 
oppbrudd» bli resultatet.

– Vi kjemper ikke imot 
noen. Vi tar konsekvensen av 
utviklingen og kaller til to-
tal nytenkning om hvordan 
splittelsen i kirken kan løses, 
fremholder Carissimi-talsmann 
Dag Øivind Østereng.

To kirker. For å konkretisere 
trekker Østereng fram kampen 
som nå er under oppseiling 
i Kirkerådet om liturgi for 
homofi le ekteskap.

– En meningsløs kamp. Pre-
missene er jo allerede lagt. 
Derfor sier vi: La de homo-
liberale få sitt kirkerettslige 
rom, og gi oss som står for tra-
disjonell apostolisk lære et til-
svarende rom. La oss erkjenne 
den faktiske situasjon og orga-
nisere oss som «to kirker under 
samme tak».

Nullstiller. Gruppens opp-
rinnelige strategi gikk ut på å 
få etablert alternative tilsyns-
linjer i Den norske kirke, slik 
at homofi likonservative prester 
kunne reservere seg mot tilsyn 
fra biskoper med homoliberal 
teologi. Forsøket falt i fi sk, og 
Carissimi svarer nå med å «kal-
le Den norske kirke» til å ta 
konsekvensen for situasjonen 
som har oppstått.

Med nye planer, er også for-
utsetningen for tilslutning for-
andret. Dermed må lekfolk og 
prester tegne seg på nytt som 
Carissimi-medlemmer.

– Ingen kan lenger skjule seg 
bak prinsippet om partsoffent-
lighet. Enhver som slutter seg 

til nå, må gjøre det offentlig, 
forklarer Østereng.

Selvstendig. «Plan B» går 
derfor ut på å «sikre et rom for 
vanlig tradisjonell kristen lære 
i Den norske kirke.» Grensene 
mellom de to rommene «trek-
kes opp etter bekjennelsesmes-
sige kriterier.»

– Det store, nye er at vi har 
gitt opp å føre en dialog med 
kirkeledelsen om disse spørs-
målene. Vi går selvstendig vi-
dere, sier Østereng.

I går sendte gruppen ut et 
brev og et handlingsprogram-
met kalt «Carissimi kaller». De 
fastholder sin boikott av «vrang-
lærende biskoper» og sier 
de vil opprette et «interims-
tilsyn som en nødordning». 
Carissimi vil søke bistand fra 
andre kirker for «gjenvinne et 
reelt apostolisk tilsyn og arbei-
de selvstendig med å få dette 
på plass.

Resultatet kan ifølge punkt 
7 i Carissimis handlingspro-
gram likevel bli «kall til kol-
lektivt oppbrudd og exodus» 
fra Den norske kirke.

– Dette er punktet vi håper 
aldri blir satt ut i livet. Men jeg 
ser ikke for meg at vi kommer 
med fl ere hovedutspill, der-
som heller ikke dette initiativet
fører til en bevegelse i en riktig 
retning, sier Østereng.

Ber om «to kirker
under samme tak»

OND
KONTROLL
Demonutdrivelse 
eller eksorsime er 
utdriving av demo-
ner eller ånder som 
har tatt kontrollen 
over en person.
Det nye testamentet 
forteller at Jesus drev 
ut onde ånder.
Praksisen fi nnes 
også i andre religio-
ner.
Personen som 
gjennomfører 
djevleudrivelse, 
kalles eksorsist.
I katolsk tradisjon er 
egne prester utpekt 
som eksorsister.
Temaet ble aktuali-
sert gjennom skrekk-
fi lmen The Excorsist 
i 1973.
På 1970-tallet var det 
stor oppmerksomhet 
rundt en demon-
utdrivelse i Os ved 
Bergen.
Med utgangspunkt 
i historien i Lukas 
11, 14-23 var  onde 
ånder tema under 
prekenene i Den nor-
ske kirke søndag.

«Vi formidler evangeliets 
kraft og kjærlighet til 
mennesker, intet annet» 
 Jan-Aage Torp, 
 pastor i Oslokirken

Carissimi tenker nytt om hvordan 
splittelsen i kirken kan løses, sier 
deres talsmann, Dag Øivind Øst-
ereng. Foto: Vårt Land/arkiv


