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Sandefjord 13. okt. 2006

Staten og Den norske kirke
Sender vedlagt Sandar menighetsråd i Sandefjord, sin uttalelse i forbindelse med
høring om "Staten og Den norske kirke".

Med vennlig hilsen
Sandar menighetsråd

Else Viviann Sørholt
sekr.

Kopi til Kirkerådet
Kopi til Tunsberg Bispedømmeråd

Kopi til Sandefjord kirkelig fellesråd
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Tlf. 33 45 44 51
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3210 Sandefjord

Fax. 33 45 44 61

Org. nr. 974 762 498

E-post: evsorholt@sandefjord.kirken.no

UTSKRIFT AV MØTEBOK
Sandar menighetsråd
Møte 19. september 2006
Av 10 medlemmer var 10 til stede

SAK

51/06 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING.
Saksdokumenter
NOU Norges offentlige utredninger 2006: 2: Staten og Den norske kirke.
Informasjonsbrosjyre om NOU'en
Ble ettersendt
FR sitt forslag til uttalelse av 15.06.09, m/skjema Ble ettersendt

Saksorientering
Komiteen bestående av Terje Røsjorde, Anne Mette Christensen og Trude
Håland kommer med forslag til svar på de 8 spørsmålene som menighetsrådet
skulle svare på.
Det var invitert til et møte 6. september. Det var dessverre ikke så mange til
stede på møte. Her kommer noen konklusjoner fra møtet til orientering:
Vi har opprinnelig fått trefrister å forholde oss til : Bispedømmet 20.
sept, Kirkerådet 15. oktober og KKD 1. desember . Kåre har hatt
kontakt med Bispedømmet , de frafaller fristen 20. september. Hvis
noen har noen synspunkter å sende innen den tid kan det versendes.
Det er derfor 15. oktober og 1. desember vi forholder oss til.
Høringen skal sendes til KKD med kopi til Kirkerådet . Lokalt fra de
kirkelige organer i Sandefjord er det ønskelig at det kan sendes innen
15. oktober til KKD med kopi til Kirkerådet , Bispedømmerådet og
Fellesrådet (fra menighetsrådene ). Fellesrådet vil sende sin høring
innen den tid. Om litt over en uke vil Fellesrådet ha sitt utkast til
høring klart (Anders og Kåre vil stå for dette arbeidet).
I samråd med Sandefjord kommune har vi fått et åpent møte om Stat - Kirke,

mandag25. sept. kl. 19.30 - 22.00. Sandefjordkirkelig fellesråd oppfordrer
menighetsrådene til å stille opp på møtet.
Program for ÅPENT MØTE, STAT - KIRKE HØRING , vedlegg.
Det er fint om menighetsrådet tenker gjennom det med den økonomiske siden,
og vurdere livssynskatt slik de har det på Island.
Det er i hovedsak 3 alternativer
1. Grunnlovsforankret folkekirke
2. Lovforankret folkekirke

3. Selvstendig folkekirke

Møtebehandling:
Med utgangspunkt i den inngående diskusjonen på forrige møte, ble det gjort
en oppsummering i saken. Skjemaet med de 8 spørsmålene ble gjennomgått.
Alle var enig om at det er tid for et skille mellom stat og kirke, selv om det for
noen var betenkeligheter rundt dette.

VEDTAK
Sandar menighetsråd slutter seg til Sandefjord kirkelige fellesråds forslag

av 15.09.06 til høring om NOU 2006:2 - Staten og Den norske kirke og vil
sende uttalelsen til KKD innen 15.10.06.
Enstemmig

Rett utskrift bekreftes

13.10.06 ElseViviann Sørholt
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