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Skjeberg menighetsråd
ved leder Ragnhild Sønsterud
Prestegårdsbakken 15
1746 Skjeberg

Kultur- og kirkedepartementet,
Kirkeavdelingen Dep,
0030 Oslo.
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Skjeberg menighetsråd behandlet saken på møte 27.november 2006 i
sak  51/06.
Det var 9 stemmeberettigede tilstede, dvs. Fulltallig.
Resultatet av diskusjon og avstemminger fremkommer av vedlagte uttalelse.

Med vennlig hilsen

Ra nfild Sønsterud.g
(leder)
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Staten og Den norske kirke  --  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans : Skjeberg  menighetsråd . Type  høringsinstans

[] Kommune
X Menighetsråd/kirkelig fellesråd /bispedømmeråd
0 Prost/ biskop

Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig  organisasjon innenfor Den norske kirke

0 Annen offentlig  instans
Annen privat  instans

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

Skjeberg menighetsrådet mener at religionsfrihet er et helt grunnleggende prinsipp, men at det ikke
er til hinder for at Dnk har en særposisjon som trossamfunn i Norge pga. sin historiske og
kulturelle tilknytning til folk og land.

Menighetsråd ønsker at det er tilbud om forkynnelse, dåp, nattverd, konfirmasjon, vielse og gravferd
over hele landet.

Kirken skal være åpen for mennesker med ulikt engasjement og dåpen skal være eneste
medlemskriterium. Menigheten bygger sitt fellesskap på kristen tro og tjeneste.

2. Den norske kirke som statskirke:

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

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

n Grunnloven
X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Q Lov om trossamfunn
0 Vet ikke / ønsker ikke å svare
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4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

0 Gjennom medlemsavgift
Q Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift
Fl Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan  bør valgordningene og demokratiet  være  dersom statskirkeordningen
avvikles?

Valgordningene  bør være som i dag
Øke bruken av direkte  valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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)

0 Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,  rettstaten

og menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
o Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
o Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Fl Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
X Kommunen
o 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
0 Kommunen  bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
o Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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Høringsuttalelse.

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

Se kommentar i spørreskjema.

2. Den norske kirke som statskirke:

Begrepene i spørsmålet samstemmer ikke med begrepene i utredningen og det gjør
diskusjonen vanskelig. Samtlige stemte for at kirken som statskirke slik den er i dag bør
avvikles.

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Menighetsrådets flertall, 8 stemmer, ønsker utvalgets modell med lovforankret folkekirke og
at kirkens rammelov bør grunnlovsfestes. De tolket svaralternativ 2 til å dekke denne
forståelsen.
En ønsket forankring i "Lov om trossamfunn".

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Et enstemmig råd ønsker full offentlig finansiering. Dette er viktig for at kirken skal kunne
være åpen og landsdekkende.

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?

Menighetsrådet var enige om at det er viktig å styrke engasjement og demokratisk
troverdighet og at det best kan gjøres ved økt bruk av direkte valg. Syv valgte derfor dette
svaret. To valgte "Vet ikke/ønsker ikke å svare".

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?

Menighetsrådet valgte her å krysse av de alternativene det var flertall for og endte derved opp
med at de ønsket grunnlovsbestemmelse både av demokrati, rettsstat og menneskerettigheter,
samt lovfesting av det kristne og humanistiske verdigrunnlaget og Dnk som evangelisk-
luthersk.

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Flertallet på syv ønsker at kommunen skal ha ansvar for gravferdsforvaltningen fordi dette er
riktigst i et pluralistisk samfunn. En ønsket at Dnk fortsatt skal ha dette ansvaret fordi det
fungerer bra. En svarte "Vet ikke/ønsker ikke å svare."

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

Våre kirker er samlingspunkt i sorg og glede for store deler av befolkningen og er ofte også
vernede bygg. Det er derfor viktig at det offentlige tar det økonomiske ansvaret for byggene.
De lokale sokn må eie kirkene og bruke dem slik dem til det beste for menigheten.
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SKJEBERG MENIGHETSRÅD ÅD MØTEBOK
j GJELDER: TTILSTEDE:

Ragnhild  Sønsterud,  Anne Dorthea Høyland,  Pia Gundersen, Håvard Vold,
MENIGHETSRÅDSMØTE Hans Kristian Guslund,V igdis Berg, Ragnar Prangerod,  Inger Helgered,

Heidi Brodahl tom sak 49.
Eva Håkonsen uten stemmerett.

MØTEDATO: FORDELES TIL:
271106 Menighetsrådets medlemmer
REFERENT: KOPI TIL:
Eva Håkonsen Prestegjeldskontoret, kirkevergekontoret, prosten, Trond Fredriksen,
STEDDATO: Arne Wikestad Sørensen.

Skjeberg

Saker:

Godkjenning av innkalling  on  saksliste.  Saker til eventuelt/referatsaker.
Vedtak: Godkjent

Godkjenning av referat.
Vedtak: Godkjent.

45/06 Søknad om notestativ.
Vedtak: Dagfinn inviteres til et møte i AU.
Menighetsrådet ønsker ikke å støtte innkjøp av notestativ.

46/06 Søknad om støtte til å reise for «Gå ut senteret»  i Hurdal
Vedtak : Menighetsrådet støtter «Gå ut senteret» med et engangsbeløp på kr. 1000 og vil huske på
skolen og spesielt Inger Marie med forbønn. Vi ønsker at Inger Marie kommer og forteller om det
hun har opplevd etter hjemkomst.

47/06 Kirkevertliste våren -07.
Vedtak:
Januar: Ragnhild Sønsterud, Hans Kristian Guslund
Februar: Eli Holt, Vigdis Berg
Mars: Inger B. Helgerød, Pia Gundersen
April: Bjørn Terje Mathisen, Anne Dorthea Høyland
Mai: Heidi Brodal, Håvard Wold
Juni: Gerd Sandel!, Ragnar Prangerød
Juli: Ragnhild Sønsterud, Hans Kristian Guslund
August: Eli Holt, Vigdis Berg

Julaften:
kl. 1300: Vigdis og Heidi.
kl. 1430: Bjørn Terje og Ragnar
kl.1600 Anne Dorthea, Hans Kristian og Ragnhild.

48106 Offerliste januar.
Vedtak:
01.01.07: Menighetsarbeidet.
14.01.07: Norsk misjon i øst
28.01.07: Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

49/06 Valg av leder og nestleder.
Leder: Ragnhild Sønsterud.
Nestleder: Anne Dorthea Høyland



50106
Utsatt til neste møte.

51106
Høringsnotat utarbeidet. Ragnhild skriver under i løpet av uka på kirkekontoret og brevet sendes.

Referatsaker:
Smak og se: Påmelding på neste møte.  Program utdelt.
Påsken 2007:  referat fra planleggingsmøte utdelt.

Neste møte: Onsdag 10.01.07.
AU: Tirsdag 12.12 kl 1800.

Referat  godkjent:  ..................................................................................................................


