
Høringsuttalelse NOU2013; 1 Det livssynsåpne samfunn 

Sørfold menighetsråd i Sør- Hålogaland bispedømme ønsker å påpeke følgende; 

1) 
Majoriteten av landets befolkning er tilknyttet Den Norske Kirke og enda fler har den kristne tro som 

sin trosretning. Vi mener derfor at det er viktig at våre grunnleggende verdier, vår kulturarv og 

tradisjoner får forhold til å utvikle seg videre og at det ikke må bli innskrenket, men at de øvrige 

trosretninger støttes på lik linje som vår.  

Det er viktig at de øvrige trosretninger får like forhold til utøvelse, men at det også stilles like krav til 

å oppfylle de ordninger og forordninger som den norske kirke må oppfylle i dag. Ledere og 

forstandere i de ulike trossamfunnene er viktige rollemodeller for sine medlemmer og de samme 

krav som gis til Den Norske kirke må også kunne gis de øvrige tros- og livssynsretninger. 

2) 
Våre kirkebygg er viktige kulturminner og gir bygder og steder sin identitet. De er også særpregede 

som kulturminner og mange av dem er svært kostnadskrevende å sikre og å vedlikeholde. Det synes 

derfor viktig at staten tar et særlig ansvar for disse bygningene. Vi mener at det er nødvendig at 

kirkebyggene ikke bare ses på som et sted for trosutfoldelse, men sikres midler som gjør det mulig å 

ta vare på dem som et kulturminne og tradisjonsbærere i samfunnet forøvrig.  

3) 
Vigselsmyndigheten bør beholdes i den norske kirke slik som den er i dag. For svært mange av 

medlemmene i DNK kirke er vigsel i kirken viktig. Som tidligere nevnt er majoriteten av befolkningen 

tilknyttet DNK. For øvrig behøver ingen å ha kirkelig vigsel om de ikke ønsker det. Slik det er i dag har 

medlemmer av de ulike trossamfunn full anledning til å velge den vigselsordning som de mener er 

viktig for dem. Ekteskapsloven gir både DNK og øvrige registrerte trossamfunn anledning til å foreta 

vigsler. I tillegg har det offentlige i dag et tilbud til de øvrige utenom trossamfunnene. 

4) 
Gravferdsforvaltningen som utøves av kirkelig fellesråd, har gjennom mange år fått svært gode 

tilbakemeldinger på sin utøvelse av virksomheten. Slik det fungerer i dag har gravferdsforvaltningen 

vært med på å bygge broer mellom trosretningene. Det at vi i kirken er opptatt av tro, gjør også at vi 

har stor forståelse for hvordan andre tradisjoner og behov er viktig for medlemmer av andre tros – 

og livssynsretninger. Dette har vi lagt til rette for, slik at det kan bli imøtekommet.  

I den daglige praksis opplever vi for øvrig at stadig flere benytter seg av begravelsesbyråer. Disse blir 

kontaktleddet mellom familie og gravferdsforvaltningen. Dette medfører at de pårørende ikke er i 

kontakt med de kirkelig ansatte. De som er tilknyttet et annet trossamfunn enn DNK har sine tros- og 

livssynssamfunn som hjelper dem og legger til rette for seremonier og de tjenestene som de 

etterspør i forbindelse med dødsfallet. 

Sørfold menighetsråd mener derfor at det er viktig at vi tar vare på den tradisjon og den kunnskap 

om gravferdsforvaltning som kirkelig fellesråd har opparbeidet gjennom mange år, og lar det komme 

det livsynsåpne samfunn til gode også videre framover.  

 


