
DEN NORSKE KYRKJA
Jørpeland menighetsråd . .

,
o%p; 06, II,(o

w«......,....«w.,«....._..............._.-...... .d.w,....... .. _........ ...._. å

Jørpeland  31. okt. 2006

Til kultur- og kirkedepartementet

KOMMENTARER TIL SVAR PÅ HØRING

Pkt 2,

Vi mener det bør være en lovforankret folkekirke fordi den kristne kulturarven er så innvevd i
vår historie at en fri folkekirke vil bryte de historiske linjene.

Pkt 3,

Svaret er, mener vi, følger logisk svar på pkt 2.

Pkt 5,

Det bør arbeides med større oppslutning ved kirkelige valg.

Pkt 6,

Den kristne kulturarven er innvevd i vår historie og bør også være med i grunnloven.

Pkt 7,

Fellesrådet kan fortsatt ivareta gravferdsforvaltning,  men vi mener at det er prinsipielle sider
som taler for at kommunen bør overta.

Vedlagt følger utfylt skjema.

Med hilsen

Jørpeland menighetsråd

Gro Wersland  Nag („o (,)'

Ømenighetssekretær

Postadresse:  Besøksadresse:
Postboks  188 Strand  kyrkjekontor, Fjelltunvg. 3,  Jørpeland Telefon: 5174 1130

4126 Jørpeland E-post: kyrkja a.strand.kommune.no Telefax: 5174 1131

E-post til menighetssekretær: Telefon: 5174 1139
gro.wersland .nag@strand.kommune .no Mobilnr: 95990837



Staten og Den norske kirke - Spørsmål  til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Jørpeland menighetsråd

Type  høringsinstans

fl Kommune
x Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
0 Prost/biskop
fl Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans

Q Annen privat instans

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

Svar:
Den norske kirke er og ønsker å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke.
Den kristne kulturarven er innvevd i vår nasjons historie slik at det fortsatt fordrer
en aktiv og støttende tros- og livsynspolitikk fra det offentlige.

2. Den norske kirke som statskirke:

0 Bør fortsette
X Bør avvikles
fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

fl Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

Lov om trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke  finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
Fl Medlemsavgift  med noe støtte  fra det offentlige
X 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?

X Valgordningene bør være som i dag
n Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer



Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle  andre ordninger:

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
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
0 Det humanistiske verdigrunnlaget
Q At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bor ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
X Kommunen
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

0 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

fl Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Fl Vet ikke /  ønsker ikke å svare


