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Svar på høring vedr Staten og Den norske kirke
Sørkedalen menighetsråd har i møte 14.11.06, sak 65/06, behandlet saken og fattet følgende
vedtak:
Menighetsrådet i Sørkedalen har hatt saken oppe til behandling i tre
menighetsrådsmøter. Fordi skillet mellom de tre framlagte modellene ikke svarer til de
skillelinjer som menighetsrådet er mest opptatt av, og fordi kombinasjonsmodeller er
vel så aktuelle, presenteres her menighetsrådets egne anliggender i saken:
Det viktigste anliggendet for menighetsrådet, er at ordningen må sikre at Den norske
kirke fortsatt kan være romslig slik at alle medlemmer opplever at det er plass for dem i
kirken, samtidig som kirken er tydelig i formidlingen av sitt budskap. Kirken må ikke
baseres på ordninger som lager unødige skiller mellom de aktive og de passive. Alle de
foreslåtte ordningene kan gi rom for dette ved at de dreier seg om ulike versjoner av
åpne, romslige folkekirker.
Åpenhet sikres best ved at den demokratiske ordningen for kirken far et bredere
velgergrunnlag, enn den har i dag. Menighetsrådet ønsker direktevalg, ikke bare til
menighetsrådene, men også til bispedømmerådene. Det kirken mangler i valgdeltakelse
kan imidlertid ikke erstattes av politikerstyring, slik den ordningen som ligger nærmest
dagens ordning synes å ha som begrunnelse.
Det er viktig at kirkens lokale forankring ikke svekkes ved valg av ny ordning. Kirken
må i kraft av å være majoritetskirke , ha større (men ikke unik) mulighet til å framtre i
ulike sammenhenger i et lokalsamfunn, som skoler og barnehager.
Religionsfrihet (prinsippet om at andre religioner ikke må undertrykkes i forhold til
egen religion) må ikke føre til at religion som helhet blir usynliggjort i samfunnet. Et
strengt religionsnøytralt samfunn, er ikke et samfunn som oppfyller religionsfrihetens
anliggender. Troen på et nøytralt, sekulært samfunn må i denne sammenheng forstås
som en religion blant andre religioner.
Menighetsrådet ønsker ingen religionsnøytral stat. Båndene mellom Den norske kirke
som Norges majoritetsreligion og staten må synliggjøres ved en lov.
Religiøs aktivitet er et samfunnsgode som må få offentlig støtte, minst på dagens nivå.
Innføring av medlemsavgift, vil begrense kirkens åpenhet.
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Sørkedalen menighetsråd ønsker seg en kirke med større selvstendighet enn i dag, men
med sterke og vitale bånd til offentlige myndigheter - i kraft av at Den norske kirke er
en majoritetskirke, og i kraft av den lange historie som stat og kirke i Norge har felles.
I hovedsak er dette en støtte til flertallsforslaget, men forutsetningen for den støtten er at
åpenheten bevares, økonomien ikke svekkes, demokratiet i kirken styrkes, og
organisasjonsstrukturen i kirken forenkles.
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