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Staten og Den norske kirke- Spørsmål til høringsinstansene.
Vesterøy menighetsråd har i sitt møte onsdag 11. oktober 2006 , sak 62/06 behandlet
spørsmålet om Staten og Den norske kirke.

Vedlagt følger menighetsrådets svar på spørsmålene.

Sandefjord , 12. okt. 2006

Vennlig hilsen
for Vesterøy menighetsråd:

Berit W . Degn
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Staten og Den norske Øke - Spørsmål dl høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans

Q Kommune
®Menighetsråd/l '
/hild
Q Prost/biskop
Q Tros- elleriivssynssamfunn
utnor Den norske Yle
Q FrivilligorganisasjoninnenforDen norske kirke
Q Annen offentlig instans
[] Annen privat instans

I. Hvilke overordnede prinsipperbør ligge til ~
grunn for tros- og
iivssynsØktikken?

Svar,
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2. Den norske kirke som st atskke:
Q Bør fortsette

r51Bør avvikles
Q Vet Ikke/ ønsker ikke å svare

.3. I hvilken led bør Den norske lirke være formaret?
;:Q Grunnloven

® Egen kirkelov vedtattav Stortinget
Q Lov om trossamfunn
Q Vet ikke / ønsker Øe å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
Q Gjennommedlemsavgift
Q Medlemsavgiftmed noe støttefradetoffentlige
[] Stutte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
{Offentligfinansiering uten medlemsavgift
] Vet ikke / ønsker ikke å svare

,Urdc
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5. Hvordan bør valgordningeneog demokratietvære dersom
statskirkeordningen avvikles?
Valgordningenebør være som i dag
Ø Øke bruken avdirektevalg til kirkens besluttendeorganer
fl Vet ikke / ønskerilke å svare

n

Eventuelle andre ordaninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en
amen paragraf) i Grua sloven i tillegg titt prinsippet onn xelkonsfribet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
[] Ingen tillegg
[ De politiskeprinsippersota sta& ottningen byggerpå; så somdeaaokrati,

tettstatenog menneskerettighetene
verdi-grunnlaget
[ Det kristneog humanistiske
Det hvmanistske verget
Ø At Den norske Øke er en evangeliskluthersk kirke

Vet Ikke / ønskerikkeå svare
Eventuelt annet

,

7. Hvem bør ha ansvaret for grravferdsforvalb~?
[] Den lokale kirke (menighetsråd. eller kirkelig fellesråd)
Ø Kommunen

O Vet ikke / ønskerikke å svare
8. Hvete bør eie og forvaltekiirkeby ene?
[] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
Den lokale kirkebør eie kirkebyggene,-ogkommunenbør ha det økonomiske
ansvaret
( Kommunen bør eie Innebyggene og ha det økonomiskeansvaret
0 Vet ikke / ønskerikke å svare

2

Ø2

DEN NORSKE KIRKE
Vesterøy menighetsråd

Kirkeveien 1, 3222 Sandefjord,Tlf 33 42 34 10
E-post:vesteroy@sandefjord.kirken.no
www: sandefjord.kirken.no
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MØTEREFERAT
Vesterøy menighetsråd innkaller til møte
Onsdag 10. okt . 2006 , kl. 1900 - 2130 i Vesterøy kirke
Disse møtte:
Forfall :

Marianne Skilbred , Thor Johs . Kristiansen, Svein
Husa, Janne Larsen , John Peder Grimsmo og Elisabeth Sørensen
Per Gunnar Hem og Christian Nauff
Harald Gautestad møtte til sak 60106.

Mat og åpningsord: Svein Husa

SAKLISTE
Sak 58/06

Godkjenning av møtereferat

Sak 59106

Nytt fra stab , råd og utvalg

Sak 60/06

Trosopplæringsreformen

Sak 61106

Tertialregnskap pr. 31.08.06 (vedlegg)

Sak 62 /06

Stat/kirke . Gjennomgang og vedtak

Sak 63/06

Orienteringssaker

v/ Harald Gautestad

Sandefjord, 3. okt. 2006
Marianne Skilbred (sign.)
Menighetsrådets leder

Vestero, ref 11.10.06

Berit W. Degnes
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SAK 58/06

GODKJENNING AV MØTEREFERAT
OG INNKALLING
VEDTAK: Referat og innkalling godkjennes

SAK 59/06

NYTT FRA STAB, RÅD OG UTVALG
John Peder /Berit orienterte:
Merker at det ikke er barnehage i huset lenger.
Staben : Godt samarbeid . Nytt arbeid blant barn og unge bygges
opp.
• Bør opprette et nytt gudstjenesteutvalg , bestående av prestene,
organist og to frivillige . Thor J. kan være med.
• Det er opprettet en undervisningsseksjon i prostiet bestående av
noen av prestene , kateket , menighetspedagog og trosopplærer.
Møtes en gang pr. mnd . Flott forum , drøfter kirke /skolesamarbeid,
ledertrening , konfirmantarbeid og trosopplæring.
VEDTAK: Tas til etterretning

SAK 60/06

TROSOPPLÆRINGSREFORMEN
SAKSDOKUMENTER: Ingen
SAKSORIENTERING : Vi har hatt trosopplæring i prostiet et år nå. Hva har
skjedd og hva skal skje?
Harald Gautestad : Målet med reformen : Tilbud for barn fra 0-18 år.
Sandefjord prosti har søkt om midler til et avgrenset tilbud for 10-13
åringer . Samtidig er målet å utvikle kirkens trosopplæring . Vesterøy er
"motor " i trosopplæringsprosjektet . Samarbeidet mellom John Peder,
Jeanette, Kristin og Harald Gautestad er meget bra . Gøy å jobbe sammen,
sier de.
• Etter skoletid : Samme opplegg i alle menighetene. Hver tirsdag hos
oss. Vi har i underetg. et lokale med masse muligheter.
• Søndagsfamilien . Jeanette inviterer 10 åringer( etter skoletiddeltakere)
til å delta på disse gudst.
• Ferieklubben : Skal være med på gudstj. 22.okt. Alle som var på leir i
sommer er invitert.

•

Ledertrening : Prøver å hente inn unge fra alle menighetene som kan
være ledere. Planlegger weekend i mars. Legge opp attraktivt program
for unge. KRIK hotellet i Hemsedal???
•
Solstreif /Musikklek /TenSing
• Har erfart at tilhørighet skapes ved kontinuitet
VEDTAK: Gledelig informasjon som tas til etterretning
SAK 61/06

TERTIALREGNSKAP
PR. 31.08.06
SAKSDOKUMENTER : Vedlegg
SAKSORIENTERING:
Gjennomgang v/ Svein Husa.
• Vi har en grei økonomi fremdeles.
• Vi bør gjøre noe med givertjenesten
VEDTAK:

SAK 62/06

Vesterøy ref 11. JO.06

Tas til etterretning

STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØRING
Saksdokumenter:
NOU Norges offentlige utredninger 2006: 2: Staten og Den norske kirke.
Brev fra Tunsberg Bispedømmeråd, datert 21.06.2006.
Brev fra Kirkerådet, datert 28.06.2006.
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Saksorientering
Alle menighetsråd skal som høringsinstans komme med en uttalelse i den
pågående Stat - Kirke høringen. Fristen for å svare departementet er 1.
desember 2006.
Kirkerådet ber i sitt brev om at menighetsråd og fellesråd utarbeide sine
høringssvar så tidlig at Kirkerådet kan få kopi av disse innen 15. oktober.
Kirkemøtet har en spesiell stilling blant alle som er bedt om å sende inn sine
høringssvar. Ifølge kirkeloven har Kirkemøtet et felleskirkelig ansvar og en
koordinerende oppgave ovenfor andre kirkelige organer og sentrale
myndigheter. Spørsmålet om "stat - kirke" skal behandles på Kirkemøtet
13. - 19. november.
Kirkerådet forstår Kultur- og Kirkedepartementet sitt høringsbrev slik at det er
ønskelig med en egen sammenhengende høringsuttalelse fra hver
høringsinstans. På bakgrunn av den argumentasjonen er det fint om vi benytter
skjemaet fra Kirkerådet.
Skjemaet fra Kirkerådet har 8 spørsmål som vi blir bedt om å krysse av på.
Tunsberg bispedømmeråd ved stiftsdirektøren har laget et dokument med
aktuelle kommentarer til spørsmålene og forståelse av dem. Dette er et mulig
hjelpemiddel for de som ønsker å gjøre nytte av det.
Tunsberg bispedømme er blitt bedt om å avgi en foreløpig uttale tidlig i
oktober, som forberedelse til kirkemøte i november 2006. I den forbindelse ber
de menighetsrådene om å fylle ut et spørreskjema fra Kirkerådet, innen
20. september 2006.
I tillegg til svar på de 8 spørsmålene vil Kultur- og Kirkedepartementet svært
gjerne motta utvidet argumentasjon og refleksjon i en tilleggsuttalelse som kan
vedlegges spørsmålene.
Saken innledes med gjennomgang og introduksjon av de 8 aktuelle
spørsmålene.
SAKSBEHANDLING:
Menighetsrådet brukte god tid på å drøfte saken,
særlig det andre spørsmålet . Svare man gir her, gir egentlig føringer for
de videre svarene.
Thor Johannes Kristiansen hadde laget forslag til et svar på spørsmål 1
om hvilke overordnede prinsipper som bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken. Menighetsrådet sluttet seg enstemmig til hans forslag.
Menighetsrådet stemte videre over spørsmål 2, med et stemmetall på 5-1
for avvikling.
Menighetsrådet stemte også over spørsmål 5, med et stemmetall på 5-1 for
å øke bruk av direkte valg til kirkens besluttede

organer.

Ellers var også menighetsrådet enige i kommentaren /anbefalingen fra
Anders Tho/fellesrådet ang. spørsmål 2. (Vedlagt i referatet).
Rådet var tydelig på at når vi svarer at vi ønsker avvikling, ligger det helt
klart i kortene at kirken må ha en egen kirkelov . Spørsmål

to og tre

henger nøye sammen.
Når det gjaldt de andre spørsmålene , var menighetsrådet samstemte.
VEDTAK
Menighetsrådet ønsker å sende sitt vedlagte bidrag, angående stat - kirke
Vesierøy ref.11.10.06
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