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Du trenger
Utskrifter av artikkelen Halloween lærer barn om døden (Dagen 30.10.2015)
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Innledning
På begynnelsen av 2000-tallet begynte feiringen av Halloween å gjøre seg gjeldende i 
Norge. Halloween er egentlig en gammel tradisjon, og utgangspunktet for feiringen er 
egentlig Kirkens feiringer av Allesjelersdag og Allehelgensdag.

Den kommersielle feiringen i dag vitner ikke så mye om dette om man ikke er veldig godt 
kjent med Kirkens tradisjon og syn på døden. Siden denne måten å feire Allehelgensaften 
er ny i Norge, er det veldig mange kristne som reagerer på den, og det snakkes både om 
satanisme, ondskap og lek med døden.

Men Halloween er kommet for å bli, også den kommersielle varianten som blomstrer opp 
rundt oss i disse dager, og de aller fleste barn og unge deltar på feiringen på en eller 
annen måte. Det er derfor viktig at dette også tematiseres i Kirkens møte med barn og 
unge.

Beskrivelse
Skriv ut artiklene fra Dagen og Catholic Online til alle. Gi alle tid til å lese artikkelen. Snakk
så med dem om det de har lest. Bruk spørsmål for å fasilitere samtalen, f.eks.:

1. Innledningsvis i artikkelen fra Dagen møter vi på en rekke utsagn: «Dette er en 
feiring av djevelen», «Okkult. Skal de skremme vettet av barna nå?», «Det er 
berikende med en dag der døden banker på døren» og «Mitt håp er at kirken skal ta
halloween-feiringen tilbake». Hva tenker dere om disse utsagnene?

2. I artikkelen fra Catholic Online hører vi om en katolsk familie i USA som i flere år 
feiret halloween med utkledning og knask-eller-knep sammen med andre familier i 
nabolaget. Men så var det noe som endret seg. Hva var det?

3. I artikkelen fra Dagen kommenterer en forsker at kostymene til halloween bare 
handler om kropp og ikke har noe med demoner å gjøre. Hva tenker dere om dette 
utsagnet?

4. Hva sier eksorsisten i artikkelen i Catholic Online om kostymer? Hva tenker dere 



om det?

5. Den amerikanske familien dere leste om i Catholic Online valgte å gjøre noe annet 
enn knask-eller-knep med skumle kostymer. Hva var det? Hva tenker dere om 
deres valg? Ville det være mulig å gjennomføre det her i Norge?

6. I Norge vokser det også frem alternative feiringer til halloween med knask-eller-
knep og skumle kostymer. Hvilke feiringer er det?

7. En forsker uttaler seg i Dagen og sier at disse alternative feiringene risikerer å bli 
like innholdsløse som den kommersielle halloween-feiringen. Hva tenker dere om 
det utsagnet? Er dere enige? Hvorfor/hvorfor ikke?

8. Det er enighet blant de ulike personene som intervjues i Dagen om at det er viktig å
tematisere døden, også overfor barn. Det er imidlertid også uenighet i måten det 
gjøres på. Hva består uenigheten av? Hva tenker dere selv om dette?

9. Den amerikanske presten (eksorsisten) snakker ikke om døden i dette intervjuet, 
men om det onde og onde ånder. Hva nøyaktig sier han om dette? Ser han noen 
sammenheng mellom halloween-feiringen og onde ånder?

10.Ser han noen sammenheng mellom halloween-feiringen og Gud eller 
trosformidling? 

11. I begge artiklene nevnes koblingen til allehelgensdag. Fokus er imidlertid forskjellig.
I artikkelen fra Dagen snakkes det om allehelgensdag som en dag for å minnes de 
avdøde, mens det i artikkelen fra Catholic Online fremstilles som en dag for å 
minnes helgenene. Hva tenker dere om denne forskjellen? Hva forteller den oss?

12. I begge artiklene møter vi representanter (prest Stian Kilde Aarebrot og katolsk 
mamma Kate Lesnefsky) som ikke ser noen fare med å la barna delta i den 
kommersielle halloween-feiringen. Hvordan argumenterer disse? Hva tenker dere 
om deres argumenter? Er dere enige eller uenige med den ene eller andre?

13.  På spørsmål om ikke kirken bør være «motkultur til den kommersielle, 
grøsserlignende varianten av halloween», svarer Aarebrot: «Hvis det er 
motkulturelle vi ønsker å være, så la oss heller ta tilbake advent som fastetid, som 
en tid til å rydde i kalendrene, forsone oss med våre fiender, og gjøre oss klare til 
Kristi fødsel i hjertene våre». Hva synes dere om dette utsagnet? 


