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Vedlagt følger høringsuttalelse fra Sandnes Menighetsråd. Uttalelsen ble vedtatt i menighetsrådsmøte den
16. november 2006. Referat følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Torstein Skretting

Administrasjonsleder
Sandnes Menighet

07.12.2006



Staten og Den norske kirke - Spørsmål til  høringsinstansene

Navn på  høringsinstans:

Type  høringsinstans

[] Kommune
X Menighetsråd / kirkelig fellesråd/ bispedømmeråd

o Prost/ biskop
Tros-  eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

0 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:

2. Den norske kirke som statskirke:

0 Bør fortsette
X Bør avvikles

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

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

X 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

0 Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
[] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
X Offentlig finansiering uten medlemsavgift

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare



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

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

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger: 0
INDIREKTE  VALG TIL FELLESRAD  OG BISPEDØMMERÅD
REPRESENTANTER TIL BDR  VELGES FRA  FELLESRÅD/PROSTI

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)

EI Ingen  tillegg
De politiske  prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske  verdigrunnlaget
At Den norske  kirke er en evangelisk-luthersk kirke

0 Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha  ansvaret for gravferdsforvaltningen?

0 Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
X Kommunen

o Vet ikke / ønsker ikke å svare

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

o 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
[] Vet ikke /  ønsker ikke å svare
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DEN NORSKE KIRKE
Sandnes menighet

Eidsvollsgate 49, 4307 Sandnes

Protokoll fra menighetsrådsmøte 16. november 2006 kl 19:00

Oppmøte: Tormod Wasbø, Liv Biørn-Hansen, Lauritz  Bauge , Alv Aanestad,  Bente Meling
Kjosavik,  Beate Øglænd, Odd Helge Trones,

Andre: Torstein Skretting

Forfall: Lena B. Tunge, Norvald P. Holte, Bjørnar Nilssen

Møtet ble innledet i kapellet med en kort samling. Torstein ledet denne. Laurits hadde med
mat.

SAK 66/06 Godkjenning av saksliste
Vedtak: Sakslisten godkjent. Det ble påpekt å være nøye med

formuleringen i forbindelse med saksfremleggingen.
Litt mer informasjon i selve saksfremstillingen er også
ønskelig.

SAK 67/06 Godkjenning av protokoll
Vedtak: Protokollen godkjennes. Påpekte at korrigert protokoll

ikke var distribuert etter kommentarer var innkommet.

SAK 68/06 Stat/kirke høringen. Det ble en god dialog om Stat/Kirke problematikken, og vi fikk
laget en ferdig avkrysning på spørreskjema som skal sendes inn.
Vedtak: Sandnes Menighetsråd gjorde ferdig sin endelige

uttalelse til Stat/kirke høringen.

SAK 69/06 Medarbeiderfest. Menighetsrådet ønsker å ta denne utfordringen, og ser for seg et
arrangement kombinert med en samling i kirken, og et måltid på Menighetssenteret.
Vedtak : Menighetsrådet påtar seg å arrangere

medarbeidersamling for lønnede og ulønnede
medarbeidere. Liv og Bente jobber sammen for å
komme med forslag til dato og innhold.

SAK 70/06 Menighetsbladet. Det ble diskutert ulike løsninger på problematikken rundt
menighetsbladet. Design, hyppighet, innhold, deling med Lura etc. Bred enighet om at
det trengs en endring i en eller annen form.
Vedtak: Menighetsrådet ønsker en vurdering av

menighetsbladets fremtid. En avventer
redaksjonsmøte med Lura for å samkjøre synspunkter
med dem.

Eventuelt:

Orienteringer:

• Samarbeidsmøtet 22. november går som planlagt, og blir hos Torstein på Lutsi. Det
blir avreise fra menighetskontoret samlet klokken 17:00.

• Sivilarbeider - vi har 2 som ønsker siviltjeneste i Sandnes Menighet. Det blir jobbet for
å avklare med Siviltjenesten om fremgangsmåte.

• Planlegging av jubileet pågår. Laurits orienterte litt.
• Ombygging av menighetssenteret pågår. Rådet holder fast på ønsket om foldevegg.
• Sandnes Menighet har fått tildelt gudstjeneste i Brekko 3. juni. Ønsker diskusjon rundt

opplegg for denne dagen.

u



Strategiplanen presenteres på kirkekaffen 3. desember . Liv og Laurits  presenterer.
Torstein viser  litt fra internettsidene.  Bjørnar informerer litt rundt jubileet.

Sandnes 17.11.06

Liv Biørn-Hansen,
menighetsrådsleder

Lauritz Bauge,
nestleder

Tormod Wasbø,
Prost

Torstein Skretting,
Adm. Leder

Norvald P. Holte Lena B. Tunge Bente M. Kjosavik Alv Aanestad

Beate Øglænd Bjørnar Nilssen Odd Helge Trones


