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Deres ref.: Roy Øverland Vår ref.: Dato: 5. oktober 2006

Vedr. NOU  2006 :  2 Staten og Den norske kirke  -  Høring.

Viser til brev pr. 24.04. d.å. vedr. NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - Høring.

Flekkerøy menighetsråd har i møte pr. 27.09. d.å. foretatt høringsuttalelse som
ligger vedlagt.

Vi gjør oppmerksom på at det er utfyllende svar til de 8 høringsspørsmålene. I
tillegg har vi et eget høringsvedlegg.

For Flekkerøy  menighetsråd

-e
Roy rland
Daglig leder.

Kopi: Kirkerådet

Flekkerøy menighetsråd
Postboks 2

4679 Flekkerøy

Tlf.: 3 8100427
Faks: 38100008

E-mail : flekkeroy .menighet@
kristiansand.kommune.no

Besøksadresse: Vragesløyfen 1

Organisasjonsnummer:  976 992 598

FLEKKERØY MENIGHETS VISJON: Alle vil vi  ha med på veien til himmelen



Staten og Den norske  kirke  -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på  høringsinstans :  Flekkerøy  menighetsråd.

Type  høringsinstans

0 Kommune

® Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

0 Prost/ biskop

0 Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

0 Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

Annen offentlig  instans

Annen privat  instans

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssyns politikken?

Svar:
a) Vi ønsker en landsdekkende,  bekjennende,  misjonerende og tjenende åpen folkekirke.
b) Staten skal utøve en aktiv støttende religions politikk
c) En landsdekkende kirke gir forpliktelser både for Staten og DnK, nødvendig for å sikre

det store geografiske spredningen som er på soknene/kirkene.
Den Norske Kirke må derfor være lovforankret

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette

Bør avvikles

Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Svar:
Statskirken bør avvikles innenfor modell 2 i Gjønnesutvalgets utredning.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

0 Grunnloven

I Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

L_I Lov om trossamfunn

0 Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

Svar:
Kirken må styre seg selv og utnevne biskoper. Viktig å være landsdekkende.
Hvilken lov ivaretar best ovennevnte?



4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift

Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

Offentlig finansiering uten medlemsavgift

Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

11 Valgordningene hør være som i dag

X Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
11 Vet ikke / ønsker ikke å svare

6. Dersom statskirkeordningen avvikles ,  hva bør i så fall stå i  §  2 (eller i en
annen paragraf )  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Ingen tillegg

De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

; Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

El Det humanistiske  verdigrunnlaget

X At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:
Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget og at den norske kirke er en
evangelisk-luthersk kirke.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

K Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)

0 Kommunen

11 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

11 Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret

Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Svar:
Kirkebyggene varierer i  "kvalitet"  og funksjonalitet.  En menighet kan eie en
falleferdig kirke,  mens en annen menighet har ny og moderne arbeidskirke.



HØRING STAT - KIRKE

Vedlegg til  høringsuttalelse  fra Flekkerøy  Menighetsråd

Grunnleggende premisser
Vi ønsker at den norske kirke skal være en bekjennende,  misjonerende,  tjenende og åpen
folkekirke .  Selv om folk og kirke ikke er identiske størrelser og folkekirke ikke må kobles til
etnisitet,  deler kirken sin historie med folkets historie og bidrar gjennom sin plass i
offentligheten til det kulturelle limet en nasjon trenger.

Dnk er og vil være et trossamfunn forankret i et eget trosgrunnlag og et særegent felleskap
bygd på dåpen og troen.  Dåpen skal og må fortsatt være eneste medlemskriterium. Et
trossamfunn som også er en åpen folkekirke,  skal og må romme en rikdom av mangfold med
hensyn til tradisjoner og teologi.

Snaut 84% av innbyggerne er medlemmer av Dnk og opplever at kirken med evangeliet om
Jesus Kristus gir tilhørighet ,  forankring og livstolkning i glede og sorg.  Det skal og må
fortsatt være plass for alle kirkens medlemmer og rom for ulike grader av trosengasjement og
deltakelse.

Dnk er og vil være en landsdekkende kirke.  Det skal og må fortsatt være lik tilgang til
forkynnelsen av evangeliet og til tjenester som dåp, nattverd,  vigsel og gravferd i hele landet
og tilstedeværelse der våre befolkningsgrupper ferdes i utlandet.

Dnk har rundt 1290 sokn .  Soknet er den grunnleggende juridiske enheten og eier kirkene.
Kirkene er mange steder det viktigste symbolet lokalt,  både som landemerke og som
helligdom .  Mye av vår nasjons kulturarv er knyttet til gode tradisjoner som samler og
stabiliserer lokalsamfunnet og hvor kirke og menighet har en naturlig plass. Dette skal og må
tas vare på og videreutvikles ,  derfor må Dnk fortsatt bygges "nedenfra".

Forkynnelse  og annen aktivitet  i Dnk utfolder  seg på arenaer hvor også andre livssyn og
religioner er til stede .  En åpen kirke vil være i dialog med disse .  Det er viktig at en
majoritetskirke lytter til minoritetenes erfaringer. Tros-  og livssynsfriheten handler om
enkeltmennesket rett til tro og trosutøvelse og til ikke å delta i en slik uten å bli diskriminert.
Men den handler også om det enkelte trossamfunns rett til å utforme sine ordninger  ut fra sitt
eget trosgrunnlag.  Tros -  og livssynsfriheten skal og må sikres rettslig og ved en reell
likebehandling.

Den kristne kulturarven er så innvevd i vår nasjons historie at både Dnk,  men også stat og
kommune må bidra til at kulturarven videreføres og fornyes .  Det fordrer en fortsatt aktiv og
støttende tros - og livssynspolitikk i vårt land.

Kongehuset
Kongehuset har gitt uttrykk for at de ønsker en tilknytning til den Norske Kirke og til
bekjenne seg til den evangeliske lutherske læren .  Dette er et ønske som bør imøtekommes.


