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Høringsuttale fra Kirkelig fellesråd i Vang i Valdres. 
 
 
I utgangspunktet synes fellerådet det er underlig at behovet for å ta hensyn til 
minoritetene kommer fra kirken og ikke fra minoritetene selv. 
 
 
Fellesrådet har følgende kommentarer til utkastet: 
 
Punkt 4.2: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn, men 
det er også viktig at de pårørende møtes med respekt for sine ønsker og behov. 
 
Punkt 4.4: For mange vil "gravlund" være kunstig, og "kirkegård" er så innarbeidet at 
det vil gå lang tid før det blir ute av språket. Der kirken har fysisk tilhørighet til 
kirkegården, bør det hete kirkegård.  
 
Punkt 4.5: Det er greit at alle tros- og livssynssamfunn har sine seremonier på 
kirkegårdene, men de bør gjelde hele kirkegården og ikke avgrenses til bestemte 
deler.  
 
Punkt 4.6: Fristen bør være 8 dager, med mulighet for forlengelse til inntil 14 dager. 
Fellesrådet ser ingen grunn til å utvide denne fristen. 
  
Punkt 6.1: Det er greit at menighetsmøtet kun uttaler seg om de store sakene, og at 
det likevel er opp til menighetsrådene å rådføre seg med soknet i andre saker. 
 
Punkt 6.5: Det er ikke bare mindreårige som har behov for beskyttelse, men også 
andre "svake" grupper som institusjonsbeboere, eldre og funksjonshemmede, 
personer med psykiske lidelser og mennesker i krise/sorgsituasjoner.  
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Angående urner: 
Fellesrådet har fått med seg at det diskuteres om urner skal kunne deles, slik at de 
pårørende får ha ”sin del” av den avdøde på en kirkegård der de bor. Dette 
begrunnes med at familier splittes, og for å unngå diskusjoner er dette en løsning. 
Hvis dette er tilfelle, mener fellesrådet i Vang at det må inn i loven at det ikke skal 
kunne gå an. Det må aldri bli aktuelt å dele urner. De døde skal behandles likt, og det 
må aldri bli mulig å dele innholdet i hverken urner eller kister, uansett hva de 
pårørende har behov for. Her er det snakk om respekt for den døde, de levende må 
bli enige seg imellom, - det har de vært nødt til å klar til alle tider tidligere.  
Dessuten ville det også gi noen utfordringer på det administrative plan. Det vil kreve 
flere gravplasser, den døde blir registrert på flere steder og spørsmålet om hvor 
frigraven skal være vil komme opp.   
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Guro Hovda. 
Kirkeverge 


