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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I TJENESTEORDNING FOR BISKOPER

Det Norske Diakonforbund har mottatt høringsdokument og takker for anledning til å avgi
høringsuttalelse.
Der hvor vi foreslår endret tekst gjøres dette med fet skrift for ny tekst og overstreking for
borttak/endring.

Forbundet vil knytte  kommentarer til disse paragrafene;

§4:
Vi finner  at siste  ledd kan endres. Godkjenning av lokalt valgte medhjelpere ved utdeling av
nattverd  tillegges sokneprest.

§8:
I denne savner vi tekst om vigsling til andre tjenester, så som diakon, kateket og kantor. Vi vil
i denne forbindelse påpeke de forpliktelser Den norske kirke har i henhold til
Porvooerklæringen. Ut fra det kjennskap vi har til denne er det kun de som er vigslet av
biskop som kan gjøre tjeneste i den anglikanske kirke.
Vi foreslår derfor at forslaget i 1. ledd utfylles med tilleggstekst;
"Bare vigslet biskop kan forrette vigsling til prestetjeneste , diakontjeneste, katekettjeneste
og kantortjeneste . Etter anmodning fra den som fungerer som biskop, kan en annen vigslet
biskop forrette vigslinger. til presteen . Sistnevnte vurderer i slike tilfeller kandidatenes
skikkethet og treffer beslutning om vigsling.

Bare personer som fyller de forskriftsmessige krav for tilsetting som hetsprest,
diakon ,  kateket og kantor  i Den norske kirke, kan vigsles til prestetjeneste.

Vi mener det også bør inn en passus i 3. ledd som kan åpne for vigsling til diakon for tjeneste
i kirkelige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner eller lignende. Vi foreslå da slikt 3. ledd, 2.
setning ff-
" I særlige tilfeller kan likevel kandidater som fyller vilkårene for menighetsprest vigsles til
feltpresttjeneste, tjeneste i kirkelige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner eller lignende.
Kandidater som fyller vilkårene for tilsetting som diakon/kateket /kantor kan vigsles til
tjeneste i kirkelige organisasjoner ,  utdanningsinstitusjoner eller lignende .  Bispemotet
fastsetter nærmere regler for slike særlige tilfeller.
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§10:
"Biskopen kan samtykke i at er-din  vigslet  prest i Den norske kirke......." (vi mener det vil
være tjenlig at en nytter vigslet konsekvent i alle tjenesteordninger).

Her bør inn et nytt 2. ledd:
"Biskopen kan gi andre vigslede enn prester  som på ansvar og under tilsyn av prest utfører
assisterende tjeneste under tjenestefrihet eller ledighet i en prestestilling, fullmakt til å forrette
forordnede gudstjenester, dåp, nattverd eller gravferd.
Nåværende 2. ledd blir nytt 3. ledd.
Siste setning i nytt 3. ledd foreslås til: " Slik fullmakt kan også gis  teelegiske  studenter som
befinner seg i den avsluttende delen av profesjonsstudiet i teologi,  diakoni ,  kirkelig
undervisning  eller tilsvarende.

§ 14:
2. ledd: " Domprosten er biskopens faste vikar og kan dessuten i særskilte tilfeller
bemyndiges til å utføre bispetj eneste etter § § 7, S, 9 og 13. Domprosten kan verken som vikar
eller i andre tilfeller forrette vigsling til prestetjeneste,  diakontjeneste ,  katekettjeneste eller
kantortjeneste.

Oslo 28. september 2006
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