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Høringsuttalelse ang. Staten og Den Norske Kirke  ..........

Tyristrand  menighetsråd,  Ringerike Prosti, ønsker å komme med følgende
uttalelse:
Vi ønsker en videreføring av dagens ordning. Vi ser  på Den norske kirke som en
viktig kulturbcerende institusjon  og tatt  vår tradisjon og kultur i betraktning,
fungerer den fremdeles som en åpen og inkluderende kirke. En svært høy
prosent av Norges befolkning tilhører Den norske kirke,  og vi tror det  betyr noe
for dem å være  medlemmer. Vi kan heller  ikke se at Den norske kirke bidrar til
noen diskriminering eller begrensning når det gjelder tros og livssynsfrihet
her i landet.

Våre medlemmer har i menighetsmøte gitt uttrykk for en frykt for hva et
skille vil innebære for medlemmene,  og ønske om å fortsatt tilhøre en kirke
som ivaretar de åndelige behov og som en kan forholde seg til, ut fra
individuelle behov er tydelig.  Med fare for å bli en kirke for de få, og miste de
som ikke er av de mest aktive er en lite tiltalende tanke.
Medlemmene setter stor pris på de ulike tilbudene kirken har og ønsker
fortsatt å gjøre bruk av dem uten større forpliktelser enn det er i dag!

Når det gjelder den økonomiske situasjon ønsker vi at den fortsatt skal være
tillagt stat og kommune. Det som bevilges i dag til vedlikehold til kirkebygg og
kirkegårder er i dag ikke nok, og at dette skal legges over på medlemmer i form
av medlemsavgift ser vi på med stor skepsis. Vi ser at dagens kirkebygg ikke er
av en slik art at de er praktisk eller økonomisk fordelaktig for menighetene,
men kulturverdien og  tradisjonen g jør at vi setter stor pris på vår lokale kirke
som et sted hvor ulike behov kan dekkes.

Vi Når det gjelder demokratiforståelsen til Den norske kirke , slik den er i dag,
er vi fornøyd med situasjonen.  De fleste avgjørelser tas i de ulike organ der
medlemmene har mulighet til påvirkning.

Med hilsen
Tyristrand  Menighetsråd



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans:

Type  høringsinstans

0 Kommune
®  Menighetsråd / kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd

Prost/ biskop

0 Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon  innenfor Den norske kirke
Annen offentlig  instans
Annen privat  instans

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

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:

Bør fortsette
[, Bør avvikles

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

Qf Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget

] Lov om trossamfunn
Vet  ikke  /  ønsker ikke å svare

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

] Gjennom medlemsavgift
[] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
0 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?

Valgordningene bør være som i dag
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
De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettstaten og menneskerettighetene

® Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
Q Det  humanistiske verdigrunnlaget
Ø] At Den  norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Q Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

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

8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?

Q Den lokale  kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Q Den  lokale kirke bør eie kirkebyggene ,  og kommunen bør ha det økonomiske

ansvaret
Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret

Q Vet  ikke / ønsker ikke å svare


