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57 65 60 00
E-post: 
redaksjon@sognavis.no

Tips Sogn Avis om små 
og store saker som du 
meiner me bør skriva om. 
Del din video med Sogn 
Avis sine lesarar på 
sognavis.no/video

LÆRDAL: Ein splitter ny 
leddbuss køyrde onsdag 
ettermiddag utfor på E16 i 
Lærdal. Ingen skal ha kome til 
skade i ulukka. 

Bussen som køyrde utfor 
vegen var i følgje med tre 
andre bussar som var på veg til 
Bergen der dei skulle overle-
verast Tide Buss. Salsdirektør 
Svein Braksyad i MAN  Norge 
seier bussen er ein MAN Lions  
City 18 meter lang leddbuss 
med gassmotor. – Verdien er 
drygt 3 millionar, seier 
Brakstad. 

Vest politidistrikt opplysete 
onsdag ettermiddag at dei 
ikkje kjende årsaka til utforkøy-
ringa, men det er ikkje 
mistanke om køyring i 
ruspåverka tilstand. 

Leddbuss  
hamna i grøfta

FLÅM: Førar mistenkt for promillekøyring. 
Natt til fredag, klokka 01.58, fekk politiet melding om ein bil 

i ei elv i Flåm. Naudetatane rykte ut, men det viste seg å ikkje 
vera personskade eller lekkasje. Det er teke blodprøve av 
mistenkt førar og sak er oppretta, opplyser Vest politidistrikt.  
Bilen kom køyrande på ein sideveg, og har svinga rett ut i elva. 

– Politiet rykte ut til staden, ei sideelv til Flåmselvi. Me finn 
bilførar på bupælen hans. Han blei sjekka for promille og blæs 
langt over lovleg verdi, fortel operasjonsleiar Eivind Hellesund 
i Vest politidistrikt. 

Naudetatane rykte 
ut til bil i elv

LEIKANGER: Under ein politipatrulje på 
Hermansverk torsdag kveld stogga 
patruljen ein bilførar utan gyldig førarkort. 
Føraren vart anmeld og vedgjekk i si 
forklaring på staden straffeskuld for forhol-
det, opplyser Sogndal lensmannskontor.

I Sogndal fekk tre bilførarar forenklar 
førelegg for bruk av mobiltelefon. 

Køyrde utan 
gyldig førarkort

SOGN: Dei fortel om 
mangel på respekt og 
utestenging og tyk-
kjer det er på tide at 
fleire seier ifrå. 
Hanne Stedje 
hanne@sognavis.no

– Nokon må kanskje vera eit an-
sikt. Eg forstår at mange kolle-
gaer, både kvinner og menn, 
kvir seg litt. 

Eg har ikkje eigentleg lyst til å 
fokusera på det eg opplever 
som negativt i kyrkja, eg vil 
gjerne ha ei kyrkje som invite-
rer til det som gjer folk godt. 
Men eg er komen dit no at eg 
trur det er greitt at eg seier litt 
meir. 

Slutta som sokneprest
Helene Langeland var sokne-
prest i Lærdal i over 15 år før ho 
gav seg og flytta til Jølster for 
halvanna år sidan. 
No jobbar Helene som bered-
skapsmor og har Bufetat som 
arbeidsgjevar. 

Denne veka var ho attende i 
Hauge kyrkje for å ta del i inn-
setjingsgudstenesta til den nye 
soknepresten, Gunnar Eldevik.

Debatten har gått føre seg i 
media den seinare tida rundt 
sokneprest i Sogndal, Mikael 
Bruun, sitt konservative syn på 
kvinnelege kollegaer. 

Det har gjort at Helene Lan-
geland har reflektert mykje 
kring sine eigne opplevingar 
gjennom mange år som ein av 
få kvinnelege prestar i Sogn 
prosti.

«Du skal ikke tåle så inderlig 
vel den urett som ikke rammer 
deg selv». 

Dei udødelege orda til Arnulf 
Øverland ber i seg ei åtvaring 
mot likesæle.

– Trist signal
For Helene Langeland har det 
alltid vore ei rettesnor som 
prest og som medmenneske, 
men i høve til den urett ho sjølv 
opplever, har ho i denne saka 
tålt gjennom mange år.

– Eg har vel valt å liggja lågt 
og innretta meg, eg har valt å 

tola. Men så finst det langt meir 
rystande historier om kvinner i 
andre miljø, andre land, andre 
religionar og settingar der kvin-
ner blir undertrykt på ulike vis 
– veldig ofte med det religiøse, 
autoritære undertonar. Difor 
tenkjer eg at me kvinner må 
seia frå. 

I eit intervju på Dagsnytt 18 
sist torsdag, sa biskop Halvor 
Nordhaug at det synet som 
Bruun representerer på verds-
basis er det rådande synet og at 
fleirtalet av verdas kristne lever 
i kyrkjer som ikkje har kvinne-
lege prestar. 

– Eg trur me må forholda oss 
til at verda er større enn Noreg 
og at me bør ha ei viss trening i 
å møta folk som har eit anna 
syn, sa Nordhaug.

– Eg høyrer at biskopen ber 
oss om å tolerera denne diskri-
mineringa, vera rause overfor 
haldningar og praksisar som går 
utover andre, eg tykkjer det er 
eit trist signal, sa Lillian Bru-
land Selseng.

Ho representerte konfir-
mantforeldra i Sogndal, som 
har bede biskopen om å få re-
servera seg mot Mikael Bruun i 
konfirmantundervisninga. 

provosert av biskopen
Helene Langeland seier ho re-
gistrerte det biskopen sa – og at 
ho kjende på ein viss provoka-
sjon. 
- Eg har ikkje lyst til å tola dis-
kriminering fordi det er meir 
diskriminering andre plassar. 
Eg har ikkje lyst til å tola man-
gel på likestilling fordi det er 
verre stilt andre stader. Det for 
meg blir ein heilt bakvendt ar-
gumentasjon, seier ho.

Etter nesten 20 år i prestete-
neste, 15 av dei i Sogn prosti, 
har ho mange gonger opplevd å 
ikkje bli respektert på lik linje 
med andre prestar av mannlege 
kollegaer. 

– Eg vil gjerne seia at det er 
flest av dei flotte prestane og at 
dei aller fleste ikkje har dette 
synet. Men eg har eit inntrykk 
at det er ei opphoping i Bjørgvin 
og på vestlandet av dei som 
meiner kvinner ikkje bør vera 
prestar. 

– I alle dei åra eg har vore 
prest i Sogn har det vore fleire 
kvinneprestmotstandarar enn 
det har vore kvinner i prestete-
neste. Det tykkjer eg er alvor-
leg, seier ho og forklarer at det-
te vert synleggjort når preste-
kollegiet er samla i ulike sa-
manhengar.

Unngår synleg splitting
Dei obligatoriske prestesamlin-
gane ein gong i månaden er eitt 
døme. 
Prestane er pålagde å samlast 
og må ha heilt ekstraordinære 
grunnar for å melda avbod, iføl-
gje Langeland. 
Samlingane brukar å starta 
med ei gudsteneste, der det 
gjerne er nattverd. 

– Eg har reist til desse samlin-
gane vel vitande om at eg der 
møter menn som meiner at eg 
ikkje er ein rett kalla prest. Det 
er ubehageleg i seg sjølv. 

Så har ein valt å lata vera å ha 

gudsteneste der nokon av oss 
kvinnene har leia den, fordi det 
då openbert vil vera ei synleg 
splitting. 

På eit tidspunkt var det nokre 
kollegaer som gav uttrykk for at 
dei ønskte å ta imot nattverd 
også frå oss kvinnelege kollega-
er – dei ville gjerne ha liturgisk 
fellesskap, fortel ho. 

Helene Langeland sa ja då 
prosten, som på den tida var 
Jermod Hausberg, bad ho om å 
gjera det.

Sa nei til nattverd
– Men eg opplevde då at andre 
prestar anten ikkje kom i det 
heile tatt eller la handa på brys-
tet då eg delte ut nattverd, som 
eit teikn på at dei ikkje ville ta 
imot. Ein av desse er prost i 
dag.

Han som er prost i dag, Geir 
Paulsen, er blitt førelagd skild-
ringa av Helene Langeland si 
oppleving, men ynskjer verken 

då helene (49) leia gudstenesta, 
nekta kollegaer å ta del
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gAnSKe eKTReMT: Helene Langeland har opplevd at mannlege kollegaer i Sogn prosti ikkje møter 
fram i gudsteneste ho leiar eller avstår frå å ta i mot nattverd. Wenche Lie Lysne har aldri blitt beden om å 
forretta gudsteneste eller foretta nattverd når prestekollegiet er samla til eigne gudstenester.   
 FoTo: hAnne STeDje/ARKiv 

Då helene (49) leia gudstenesta, 
nekta kollegaer å ta del

TAKKA FoR Seg: Helene Langeland vart takka av i fjor vår etter 15 
år som sokneprest i Lærdal.  Kjetil Netland var Helene sin forgjengar 
og har dessutan også vore prost i Sogn prosti. Til høgre kyrkjeverje 
Ellen Veum.  FoTo: ARKiv/hAnne STeDje

goDe KoLLegAeR: Helene Langeland seier ho har opplevd å 
samarbeida med mange gode kollegaer gjennom åra som sokneprest. 
Dette biletet er frå bispevisitas i Lærdal i 2017. Biskop Halvor 
Nordhaug flankert av sokneprestane Wenche Lie Lysne og Jermod 
Hausberg. Bak f.v. ungdomsprest Carsten Wind-Hansen, Prost Kjetil 
Netland og sokneprest Helene Langeland.  FoTo: KjeLL eLDegARD

SOGN: Ein førar i eit norsk vogntog blei 
melde til politiet på grunn av brot på 
køyre- og kviletida. Føraren hadde køyrt 
utan bruk av sjåførkort. 

I dei periodane han køyrde utan 
sjåførkort hadde han registrert at han 
hadde kvile. Ved å gå gjennom alt førar 
hadde gjort med og utan sjåførkort fekk 
han mange brot på døgnkvile og på 
vekeskvile. 

Føraren hadde ikkje hatt vekeskvile på 
10 arbeidsdagar og vart difor pålagt 24 
timar døgnkvile under kontrollen på 
Håbakken onsdag kveld. Men etter å ha 
stått stille i 30 minutt valde førarr å halde 
fram køyringa likevel. Han vart då 
innhenta og tatt med tilbake til kontroll-
plass. Føraren vart melde til politiet for 
ikkje å følgje pålegga han hadde fått.

Sjåfør meld for  
dårleg dømmekraft

KAUPANGER: Ein bil køyrde fredag  i fjellveggen på 
Kaupanger, truleg fordi føraren prøvde unngå å 
køyra på ein hjort.

Meldinga kom like før klokka 09.00.
Vest politidistrikt opplyste at bilen har gått rundt 

og låg på taket. Ulukka har skjedd på rv5 på veg mot 
Mannheller. Førar vart  undersøkt av ambulanseper-
sonell på staden. 

Bil i fjellveggen  
på Kaupanger

å stadfesta eller avkrefta om 
dette er tilfellet. 

Sokneprest i Årdal, Wenche 
Lie Lysne, stadfestar at ho har 
opplevingar knytt til preste-
gudstenester i samband med 
kollegiale samlingar i prostiet. 
I løpet av den tida ho har vore 
prest har ho ikkje forretta 
gudsteneste og heller ikkje 
delt ut nattverd på desse sam-
lingane. 

– Det trengst ikkje mykje 
innleving til for å forstå at slik 
utestenging gjer noko med ein. 
Å gå inn for å reservera seg mot 
kvinner er ganske ekstremt. 
Det handlar om eit yrkesliv der 
ein opplever at våre nærmaste 
kollegaer ikkje anerkjenner oss 
som prestar sjølv om kyrkja på 
offisielt hald ynskjer oss velko-
men, seier Lie Lysne.

Helene Langeland har vore 
tydeleg på at ho har hatt det 
trygt og godt som prest i Lær-
dal, men aldri lagt skjul på at 

det også kan vera krevjande å 
vera prest i eit lite lokalsam-
funn.

– heilt feil
– Ein kan bli litt sliten somme 
tider, eller kjenna seg litt åleine 
eller einsam. Det er ein spesiell 
posisjon å vera i. Då burde det 
ideelt sett vera slik at når ein 
reiser på ei kollegial samling, 
er det for å bli inspirert og få 
påfyll. Men i staden har eg 
mange gonger opplevd å kom-
ma heim og kjenna meg litt 
nedtrykt. Det er klart, då er 
dette vesentleg. 

– Difor blir det feil så seia at 
det ikkje har nokon betyding. 
Det gjer noko med meg at no-
kon vågar å seia at eg ikkje er 
ein rett kalla prest, at det er 
heilt feil det eg held på med, 
seier Langeland.

Ho tenkjer at det kan vera 
kvinner andre stader i landet 
som kanskje trekkjer litt på 

skuldrene over at ho stikk ho-
vudet fram i denne debatten 
og meiner at dette faktisk ikkje 
er ei utfordring. 

– Det kostar  
å vera kvinne
– Det er rett at det kanskje ikkje 
er ei utfordring i den store sa-
manhengen inn i vår norske 
kyrkje, men det er ei utfor-
dring lokalt einskilde plassar. 
Det kostar ganske mykje å vera 
kvinne i presteteneste og møte 
desse haldningane gang på 
gang på gang. Det gjer noko 
med oss, seier Langeland. 

No er ikkje Helene Lange-
land lenger tilsett i Den norske 
kyrkja, men verkar tidvis som 
sjukehusprest i Helse Førde i 
tillegg til å jobba for Bufetat.

– Eg merkar ein enorm for-
skjell no når eg har andre ar-
beidsgjevarar. Det er litt lik 
struktur med sjefen i Bergen og 
møter ein gong i månaden, alle 

beredskapsheimane i Sogn og 
Fjordane. Men eg reiser frå des-
se samlingane i Bufetat og er 
oppløfta, inspirert og oppmun-

tra og har fått glede over at eg er 
der eg er og den jobben eg gjer. 
Det skjedde ikkje så ofte då eg 
var prest.

Prost Geir Paulsen er gjort 
kjend med innhaldet i 
intervjuet med Helene 
Langeland og har fått høve til å 
kommentera påstanden om at 
han var ein av dei som anten 
ikkje møtte opp eller ikkje tok i 
mot nattverd frå Helene 
Langeland. Han skriv i ein 
e-post til Sogn Avis at «inter-
vjuet tek opp mange ting og 
uttrykkjer mellom anna 
generell misnøye med kyrkja 
og kollegiet. Då vil eg som 
prost ikkje svara berre kort og 
generelt. Eg vil svara meir 
utførleg på desse seinare» 
skriv prosten. Prosten vil heller 
ikkje, trass i at han ved to høve 

er blitt spurt av Sogn Avis om 
sitt syn på liturgisk fellesskap 
med kvinnelege kollegaer, 
svara på desse spørsmåla.

Dette seier prosten: 


