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Bergen , 21/10 2005

Ad Høring -- forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke
Bergen Religionskritiske Studentforening (BRS) har via Det norske Hedningsamfunn mottatt
Deres høringsnotat om forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke.
Vi ser at KKD foreslår at det ikke lenger vil være nødvendig å fremvise dåpsattest ved
utmelding, men at det holder med navn, adresse, fødselsnummer, dato og signatur. Dette

finner vi svært gledelig, ettersom det vil gjøre det lettere og mindre byråkratisk å melde seg
ut. Vi vet at hittil har mange unnlatt å melde seg ut fordi det har vært for tungvint å gjøre det.
I tillegg er Deres høringsnotat en seier for religionsfriheten, da det blir færre hindringer for å
melde seg ut av den statlige kirken. Fremdeles gjenstår mye arbeid før religionsfriheten har
gode kår her i landet, med både statskirke, kristen formålsparagraf i skole og barnehage samt
krav om en bestemt livssyntilhørighet for halvparten av statsrådene, men vi applauderer dette
første skritt på veien.
Vi ser og at den nye forskriftsteksten kan bidra til å ordne opp i rotet i medlemslistene Den
norske kirke slet med tidligere i sommer, idet den gjør det vesentlig lettere for de feiloppførte
"medlemmene" å selv ta affære. Vi er oppriktig bekymret for at en videreføring av den gamle
forskriften ville ført til et enda kunstigere høyt medlemstall i Den norske kirke enn det

allerede er fordi en del synes det er for mye slit med å melde seg ut.
Man skal heller ikke se bort fra den mulige miljømessige gevinsten ved at man slipper å
bestille ny dåpsattest på papir for deretter å melde seg ut av kirken.

Bergen Religionskritiske Studentforening stiller seg fullt og helt bak den foreslåtte
forskriftsteksen.

Med hilsen
For styret,

Andreas Hjort

Leder BRS

Røen,

