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Høringsuttalelse fra Lenvik fellesråd vedrørende endringer i gravferdslov og 

kirkelov. 
 

Lenvik kirkelige fellesråd har følgende kommentarer/spørsmålsformuleringer i forbindelse 

med endringer i gravferdslov og kirkelov.  

 

Generelt: 

 

 Det oppleves at det kommer flere naturlige endringer, med tanke på at det er 

tilpasninger til et samfunn som inneholder flere trossamfunn. Dette gjelder blant 

annet endringer av navn som inneholder ordet kirke. 

 

 Lenvik kirkelige fellesråd ønsker å stille spørsmål om vi tar så mye hensyn til 

andres trossamfunn at vi kan stå i fare for å ”miste” vår egen trosretning? Går vi for 

langt i å tilpasse oss andres trossamfunn? Finnes det måter å tilpasse på uten å miste 

for mye av ”vårt” trossamfunn? 

 

 I hvor stor grad har andre trossamfunn vært involvert i utarbeiding av 

høringsforslaget? Vet man at andre trossamfunn ønsker disse endringer? 

 

Kirkegårder / gravlunder: 

 

 I forhold til vigsling, er det et ønske at medlemmer av den norske kirke fortsatt skal 

gravlegges i vigslet jord. Det kan da eventuelt tilrettelegges med egne felt på 

gravlundene for de som ikke ønsker å gravlegges i vigslet jord. Dette betyr at det 

blir egne felt for ulike trossamfunn på gravlundene. Vigsling gjennomføres da i felt 

som hører inn under norske kirke.  

 

 Kan man tenke seg at eksisterende kirkegårder forblir kirkegårder og at det kommer 

gravlunder i tillegg? 
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 Kan det være en løsning å beholde kirkegårdene og ha egne felt for andre 

trossamfunn? 

 

 Det er et ønske at kirkegårdene fortrinnsvis skal ligge i nærheten av kirkebygg. 

 

 Gravlundene kan ligge utenom kirkebygg. 

 

 

Økonomi/kostnader: 

 

 Lenvik kirkelige fellesråd ønsker at kommunene skal overta drift av kirkegårdene. 

Det kan bli vanskelig for den norske kirke å ivareta alle andre trossamfunn sine 

ritualer i lengden. 

 

 Det stilles spørsmål om det eksisterer nok antall krematorium, hvis det forventes en 

større andel kremasjoner fremover.  

 

 Hvem skal bære kostnadene for å bringe døde lange avstander til eventuell egen 

gravlund? Er det fellesrådene? 

  

 

 

For Lenvik kirkelige fellesråd 

 

Ann-Eva Hanssen 

Kirkeverge 

 

 

   


