DEN NORSKE KYRKJA
Evje kyrkjekontor

Evje 15.10.2006
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Til
Kirkerådet/ Kirkedepartementet

Vedlegg til svar på høringsuttalelsen.
Evje sokneråd og Hornnes sokneråd hadde den 10.10.06 felles soknerådsmøte, og leverer inn
felles uttalelse som følger vedlagt.
Hornnes sokneråd stilte med 6 stemmeberettiga

og Evje sokneråd stilte med 5 stemmeberettiga.

Vennlig helsing
Evje kyrkjekontor

Åse Torhild Guldsmedmoen
menighetssekretær

Kontor- og postadresse:
Kyrkjekontoret,
Ljosheimvn. 1, 4735 EVJE

Telefon:
37930008

Faks:
37 93 14 88

E-post:
Kontortid:
evje.sokneraad@eh-kyrkje.no Tysdag torsdag, fredag
Kl. 9 - 14

6. Dersom
annen

statskirkeordningen
Øes,
hva bør i s °afall stå i § 2 (eller i en
paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsØet?

-

(Her kan du/dere

sette kryss på ett eller flere alternativer)

5

0 Ingen tillegg
[] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten

og menneskerettighetene

i 1 sTCrrm+u
0 Det kristne og humØstiske verdigrunnlaget
[] Det humanistiske verdigrunnlaget
nX-At Den norske kirke er en evangelisk luthersk kirke . i l
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

e.r :

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Ø Den lokale_ kirke (menighetsråd
Q Kommunen
[] Vet ikke / ønsker ikke å svare

eller kirkelig fellesråd)
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8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?.
Q Den lokale kirke bØ eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
. (Q Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
. [] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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Staten og Den norske Øe

- Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

2. Den -norske

,

kirke _som statskirke:

Bør fortsette
18 serr+c,r
n Bør avvikles
3 s}c
r
Q Vet ikke / ønsker ikke å svare
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3. I hvilken
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lov bør Den norske kirke være forankret?

M -Grunnloven
rs s kc.r.,," e.r, .
® Egen. kirkelov vedtatt av Stortinget
3 s,Yncr'JLov

om trossamfunn_ :

[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan
[]
[]
[]
Q
Q

hør Den norske

kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
11 S
Vet ficke / ønsker ikke å svare
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