
 

  Sett inn annonse 8102 stillinger 57597 eiendommer 47343 biler 49176 saker & ting 2781 mc'er 8297 båter  Sett inn annonse 

Kundesenter | Privatkunde | Bedriftskunde | Bli abonnent | Kontakt oss 

Søk:          Velg nettradio Gå direkte til

 
 

Øyvind Stavland i Vamp betviler at bandet vil samarbeide med 
Frelsesarmeen etter at en homofil offiser er fratatt jobben. - 
Gammeldagse holdninger, sier han.  

Kine Hult 
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Vamp vil ikke støtte en 
organisasjon med en slik praksis 
som det Frelsesarmeen har vist. 
Fra venstre: Torbjørn Økland, 
Vidar Johansen, Øyvind 
Staveland og Calle Apeland. 
Foto: Jan Inge Haga  

 

- Uproblematisk, mener Toril 
Våland. Foto: NRK  

Sally Nilsson tror en endring i 
Frelsesarmeens rekker vil ta tid. 
Foto: Anders Minge  

SAKEN:
En 43 år gammel mann ble 
fredag i forrige uke fratatt 
retten til å bære 
Frelsesarmeens uniform 
fordi han har mannlig 
kjæreste. Mannen har vært 
offiser i Frelsesarmeen i 22 
år.  
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 Meninger om denne saken:   [Skriv ny] Skrevet av: Dato:
 Dårligt gjort mot  jan inge lund  23.11.05

 Wow, så nifst!  Einar Hartveit  23.11.05

 Slutt aa tilgi Frelsesarmeens holdninger!!  Helen Haugland  23.11.05

 Ikke holdninger  Leif Andresen  23.11.05

 Frelsearmeen består av mennesker ...  Helen Haugland  24.11.05

 Intolerant "toleranse"  Oddbjørn Vindsetmo  23.11.05

 Bra av Vamp  Edmund Haave  23.11.05

 Kunnskap  Oddbjørn Vindsetmo  23.11.05

 Ikkje så patetisk  Stein Arve Finnestad  23.11.05

 Det som er patetisk!  Bernt Haarr-Olsen  23.11.05

 I lange tider?  Stein Arve Finnestad  24.11.05

 At den avgående ledelse ikke prakti  Bernt Haarr-Olsen  24.11.05

 Et stort dilemma  Oddvar Jakobsen  23.11.05

 Fornekte Bibelens ord?  Leif Andresen  23.11.05

 Hvis Gud har sagt...  Edmund Haave  23.11.05

 Diskriminering  Leif Andresen  23.11.05

 Ikke dobbeltmoral  Oddmund Nordgård  23.11.05

 Denne sjansen burde frelsesarmeen ikke...  Bernt Haarr-Olsen  23.11.05

 Rammer ikke Frelsesarmeen  Oli Mansen  23.11.05

 Alternative organisasjoner  Morten Johnsen  24.11.05

 De gjør jo så mye godt for de svake  Guri Refsnes  23.11.05

 Bland kortene??  Tom Christensen  23.11.05
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Vamp vurderer å droppe 
Frelsesarmeen  

GJENNOMFØRER: Flere norske artister har i løpet 
av de siste dagene uttrykt bekymring for 
Frelsesarmeens holdninger, og noen har uttalt at 
de ikke lenger vil samarbeide med organisasjonen. 
Også Dagbladet, som i ti år har arrangert 
julekonserter i samarbeid med Frelsesarmeen, har 
signalisert at de vil ta samarbeidet opp til 
vurdering på nyåret. Vamp har valgt å 
gjennomføre kveldens konsert i Oslo, som er i regi 
av Dagbladet til inntekt for Frelsesarmeen. 
 
- Å trekke oss nå hadde bare gått ut over en 
uskyldig tredje part, og det fører ikke noe godt 
med seg, sier fiolinist og låtskriver Øyvind 
Staveland i Vamp. 
 
- Gammeldags holdning 
Han understreker at Vamp takket ja til å delta på 
Frelsesarmeens julekonsert før det ble 
offentliggjort at en offiser i armeen fikk 
beskjed om å levere fra seg uniformen fordi 
han lever sammen med en annen mann.  
- Vi vil se an hvilken retning denne saken tar før vi 
vil si noe sikkert, men det er klart at vi ikke kan 
fortsette å støtte en organisasjon med en slik 
praksis. Jeg synes det er synd at en raus 
organisasjon som alltid har satt likeverd i 
høysetet, forfekter en så gammeldags holdning. 
 
- Uproblematisk 
4. desember arrangerer Frelsesarmeen sin årlige 
julekonsert i Stavanger Konserthus. Konferansier 
Toril Våland synes Frelsesarmeens holdninger til 
samboende homofile er fullstendig uproblematisk, 
og har ikke vært inne på tanken om å trekke seg. 
 
- Det må gå an å være med på å hjelpe folk uten 
å dele en organisasjons synspunkter fra a til å. Vi 
må også huske på at holdningene til homofile 
stadig er i endring, og vi må ha respekt for at folk 
bruker tid. 
 
Hun gleder seg til konserten, og understreker at 
hun trives godt blant Frelsesarmeens folk. 
 
- Jeg synes de homofiles organisasjoner har vært 
utålmodige i denne saken, og de har markert seg 
veldig. 
 
Håper armeen snur 
Sally Nilsson skal også delta på konserten i 
Bjergsted, heller ikke hun har vurdert å trekke 
seg. 
 
- Nå blir det en diskusjon omkring dette, og folk 
blir oppmerksomme på problematikken. Det er nå 
engang sånn at noen trenger lengre tid enn andre 
på å lande på beina og bli modne. Jeg tror en 
forandring etter hvert også vil trenge seg fram i 
Frelsesarmeens rekker. Det er ikke så mange år 
siden homofili var noe de færreste våget å snakke 
høyt om, så vi har hatt en rivende utvikling de 
senere år. 
 
kine.hult@aftenbladet.no  
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Jepp, vi vil 
danse! 
Da TVNorge holdt 
audition i Stavanger til 
sitt nye program 
«Dansefeber», møtte 800 
dansere opp. Totalt har 
6000 håpefulle meldt seg 
på i konkurransen. 
Samtidig lanserer TV2 
programmet «Skal vi 
danse». 

 Les mer 

 

Hafrsfjordkriti...
skaper debatt 

Er det galt eller greit at 
Hafrsfjordspillene 
engasjerer et ungarsk 
symfoniorkester? 
Kulturpersonlighetene er 
uenige.  

 Les mer 

Mener homofile 
blir lettere 
diskriminert 
enn andre 
Aftenbladet skrev i går 
om hvordan en del 
artister reagerer på 
Frelsesarmeens syn på 
homofile. 
Stortingspolitiker André 
Dahl fra Høyre synes det 
er gledelig at artister 
engasjerer seg.  

 Les mer 

 

Forstår artister 
som vurderer å 
trekke seg 

Kommunikasjon-
sansvarlig i 
Frelsesarmeen, Jan Peder 
Fosen, legger ikke skjul 
på at han har hatt det 
mer travelt enn ellers 
med å ta imot 
henvendelser den siste 
uka. 

 Les mer 

 

«Lys i mørket» 
på 
adventsturné 

Oslo Gospel Choir legger 
ut på førjulsturné med 
stort orkester og 
gjestesolistene Mia 
Gundersen og Bjarte 
Helmeland. 

 Les mer 

 

Rockens nye 
problembarn 

Rocken trenger 
urokråker, og Pete 
Doherty ser sitt ansvar.  

 Les mer 

 

Ingen vandring 
i solskinnet 

 

 

I dine sko 
Komedie/drama med 
Cameron Diaz og Toni 
Collette  

Flightplan 
Spennende thriller med Jodie 
Foster og Sean Bean  

Pitbullterje 
Herlig norsk julekomedie med 
Atle Antonsen, Andreas 
Cappelen m.fl.  

Elizabethtown 
Romantisk komdie/drama 
med Orlando Bloom og 
Kirsten Dunst. 6'er i 
Aftenbladet  

The Exorcism of Emily 
Rose 
Grøsserdrama med basert på 
sann historie om kvinne som 
døde under djevelutdrivelse  

Harry Potter og 
ildbegeret 
Forhåndssalget til den fjerde 
Harry Potter er i gang. Filmen 
har fått sensur 11år. 
Verdenspremiere 
18.november.  
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