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Holleby 12.10.2006

Holleby Menighetsråds høringsuttalelse om forholdet mellom kirke og stat.
Med dette oversendes ovennevnte.
Holleby menighet er blitt oppfordret til å orientere seg i saken gjennom pressen og særskilte
orienteringsmøter. Holleby Menighetsråd har behandlet spørsmålene i 2 møter.
Menighetsrådets 5 medlemmer har fattet vedtak i saken.
1. Hvilke overordnede prinsipper bor ligge til grunn for tros - og livssynspolitikken?
Svar:
a) Den norske kirke (DnK) er en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke. Dnk bidrar sterkt til det kulturelle limet som en nasjon trenger.
b) Dnk er forankret i et eget trosgrunnlag og fellesskap bygd på dåpen og troen. Dåpen
skal og må være eneste medlemskriterium.
c) Dnk må være en landsdekkende kirke, der det er lik tilgang til forkynnelse og kirkelige
tjenester over hele landet og blant nordmenn i utlandet.
d) Stat og kommune må bidra til at den kristne kulturarven videreføres og fornyes.
Enstemmig vedtatt.
2. Den norske kirke som statskirke:
Den norske kirke som statskirke bør fortsette.
Etter vår mening fungerer Den norske kirke godt slik den nå er organisert. Vi kjenner
uro for at det norske folk kan bli et mer sekularisert og materialistisk folk, dersom
statskirken opphører.
Denne uttalelsen fikk 3 stemmer.
På spørsmålet om Den norske kirke bør fortsette eller avvikles svarte 2: Vet ikke.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Til dette spørsmålet svarte 3:
Vi mener Den norske kirke fortsatt må være forankret i Grunnloven.
2 svarte: Vet ikke.
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4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Svar: Vi mener det bør være offentlig finansiering uten egen medlemsavgift som
betingelse for å være medlem.
Enstemmig vedtatt.
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirken avvikles?
Sva: Valgordningen bør være som i dag.
Menighetsrådet mener dessuten at:
Valg til menighetsråd bør foregå til samme tid og på samme sted som valg til
kommunestyre og fylkesting, for å øke valgdeltakelsen til kirkelige organer.
Enstemmig vedtatt.
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?
Svar: De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på: demokrati, rettsstaten og
menneskerettighetene, de kristne og humanistiske verdier og at Den norske kirke er en
evangelisk luthersk kirke.
Enstemmig

vedtatt.

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Svar: Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd).
Kirkelig fellesråd har lang tradisjon og erfaring i dette. Samarbeidet med folk fra andre
trossamfunn, andre religioner eller folk uten religiøs tilknytning, har fungert godt, og
nødvendig respekt og pietet i møte med sørgende mennesker har kirken god erfaring i å
formidle. Gravferdsforvaltning er nært knyttet til sorgarbeid sammen med etterlatte. Vi
har flere ganger sett, ved katastrofer og tragedier i små lokalsamfunn, at kirken fungerer
samlende rundt sorgarbeidet, selv om de det gjelder, ikke har vært spesielt knyttet til
kirken.
Enstemmig vedtatt.
8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
Svar: Dagens ordning, der den lokale menighet eier kirkebygget og kommunen er
ansvarlig for vedlikeholdet, må fortsette. Det bør snarest mulig avsettes flere midler til
vedlikehold av kirkene, som er viktige kulturbygninger i lokalsamfunnet.
Enstemmig vedtatt.
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