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Fjell-Ljom 13. mars 2014
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Kjetil Hage @facebook
SkiNM på Røros... det neste blir vel å
flytte grunnskola 5 meter til høyre så
kirkespiret blir med på alle tv-bilder
(ironi).
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Kommer vinteren igjen – ?
I dag vil jeg gripe min penn
og skrive om årstid, min venn:
Med vårsol om dagen,
det tiner i hagen...
– Men det kan bli vinter igjen!
-t

Ukas bilde:
Øivind Storm Bjerke i munter
samtale med Marvin Wiseth
under Kunst i Bergstadens
festmiddag tirsdag kveld.
God mat og drikke med kulturelle innslag og en oppløftende
og underholdende kunstsamtale
var krydder til den svært så omfattende kunstutstilingen. Les
mer på side 4.

Kirkeforum med konspirasjonsteorier
19. mars har Røros
Kirkeforum årsmøte. Det
som er desto mer spennende, er at etter møtet
kommer forfatter av boka
KonspiraNorge John
Færseth og tar oss med inn
i konspirasjonstenkningens
mangfoldige og til tider bisarre verden.
Marit Skancke Langen

I 2014 feirer vi 200-årsjubileet for
grunnloven av 1814.

Jødeparagrafen
- Grunnloven inneholdt blant annet
en setning om at jøder ikke hadde
adgang til riket. Jødeparagrafen var
begrunnet i teorier om at jødene kun

var lojale mot sine egen tradisjon og
dennes interesser, og at det derfor
ikke kunne være gode borgere av et
rike som Norge. Slike tanker om ”Den
evige jøde” lever i beste velgående den
dag i dag, forteller sokneprest Harald
Hauge.

Ikke bare jøder
Det er ikke bare jødene som blir beskyldt for å ha skjulte hensikter og stå
bak ødeleggende sammensvergelser.
- I nettavisenes kommentarfelt florerer påstander om hvem som egentlig
stod bak terrorangrepene i USA 11.
september 2001 og om grupper som
Illuminati, frimurere og andre som angivelig motarbeider fellesskapet i det
skjulte. Konspirasjonsteorier er ofte
fascinerende. Det betyr ikke at de er
sanne, uttaler Hauge.

Dynamikken i teorien
Vel så viktig er dynamikken i slike
teorier, tenker vår egen sokneprest.

- Hva er det som gjør at vi så lett ser
mønstre også der det ikke finnes noen
mønster? Og hvorfor er slike teorier
så seiglivede, selv når det legges fram
så tydelige beviser for at de ikke kan
være sanne?, undrer Hauge.

Kler av flere teorier
Fæseth avkler flere av de mest populære teoriene i sin bok, det kommer
han trolig til å gjøre under foredraget
sitt onsdag også.
- Vi gleder oss til å høre John dele
friskt av sine kunnskaper om temaet,
og hvis vi er heldige, får vi kanskje
høre litt om kristelige konspirasjonsutgaver også. Jeg tror dette kan bli
en både morsom og tankevekkende
kveld, og kanskje litt utfordrende også,
sier Harald Hauge.

