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Vi vil gi vår fulle tilslutning til uttalelsen fra Nidaros bispedømmeråd / Nidaros biskop
datert 12. juni 2013.

I tillegg vil vi utdype to felt som er av stor betydning for oss lokalt:

Kapittel 18 om Gravferdsforvaltningen.
Vi erfarer at det arbeidet som utføres hos oss på dette feltet, alltid har vært gjort med
en maksimal grad av respekt for alle, enten de tilhører vår kirke eller ikke.
Vi har også åpnet for at de som ønsker det kan få bruke kirkerommet gratis til
minneseremoni om de ønsker det, selv om avdøde eller pårørende ikke er
medlemmer.
Av 4,2 årsverk i Fellesrådsområdet, brukes det ca 2 årsverk på dette feltet av
kirketjenere og kirkeverge/sekretærs arbeidstid. Skulle disse oppgavene overføres til
kommunen, vil dette på mange områder ødelegge arbeidsmiljøet hos oss, både fordi
det blir få årsverk igjen, og fordi det vil bli krevende å forholde seg til ansatte fra en
annen arbeidsgiver som skal jobbe så tett innpå de andre kirkelig ansatte.

Kapittel 19: Barns interesser og rettigheter.
Vi er, som svært mange andre menigheter, en folkekirkemenighet, med meget stor
oppslutning om dåp, konfirmasjon osv.
Samarbeidet mellom skole og kirke er for tiden meget godt, og vi har regelmessige
skolegudstjenester der enten noen klasser eller hele skolen kommer til kirkene våre.
Vi har også en lang tradisjon med at biblene som deles ut til femteklassingene,
finansieres av skole og kirke sammen.
Vi synes derfor at det vil være veldig unaturlig å måtte be de ca 95% av foreldrene
som allerede er takknemlige for dette, om tillatelse til å la barna deres komme inn i
kirkerommet. Dette strider mot all logikk.
femtiden ivareta godt det behov som det lille mindretallet har for å slippe å delta.
Den eksisterende fritaksordning vil også i femtiden ivareta godt det behov som det
lille mindretallet har for å slippe å delta.
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