
Kristent Mannsarbeid S 4:
Hukenveien 15, 1383 Asker -tlf.66782802-e-mail:odvar-o@online.no

Kode,' - JSI.0..(.......Beh ..............

Asker, 20.sept. 2006
Kultur- og Kirkedepartementet
Kirkeavdelingen
Postboks 8030
0030 Oslo

Uttalelse  om stat -kirkeordningen

Landsrådet i Kristent Mannsarbeid (KM) (tidligere Kirkens Mannsarbeid) har
vært samlet til sin årlige inspirasjonssamling på Geilo 8. - 10 september 2006.
På samlingen ble det avgitt uttalelse om utredningen til det offentlige- stat-
kirke-utvalget (Gjønnesutvalget). Foruten utredningen fra Gjønnesutvalget har
en også tatt med i vurderingen uttalelsen fra landsrådet i Kirkens
Arbeidsgiverorganisasjon (KA).

KM viser til at Den norske Kirke har en historisk arv å ta vare på. Fortsatt er
det sterke bånd mellom stat, folk og kirke. Ca. 85 % av befolkningen er
medlemmer. Det tilsier at Norge fortsatt er et samfunn grunnlagt på kristne
grunnverdier. KM ønsker en åpen, inkluderende og landsdekkende folkekirke
med bred oppslutning, en demokratisk styringsstruktur og fri religionsutøvelse.
KM mener det harmonerer med medlemmenes religiøse følelser og bevissthet,
som viser seg ved dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd. Derfor synes KM at
en er best tjent med en grunnlovsforankret evangelisk-luthersk kirke. Minst
halvparten av Regjeringens medlemmer bør fortsatt stå tilsluttet Kirken..

KM mener imidlertid at det er grunn til visse endringer i statskirkeordningen.
Blant annet går KM inn for at prostene bør ansettes av kirken selv, slik at
Regjeringen bare skal utnevne biskoper, men på åremål. En finner også visse
interressante betraktninger i KA' s uttalelse som bør vurderes nærmere.
For øvrig viser KM til vedlagte besvarelse av spørsmålene 3 - 7 som Kultur-
og Kirkedepartementet har stilt om stat og kirkeordningen. Resultatet av
avstemningen blant landsrådets medlemmer går fram av besvarelsen.

Vennlig hilsen

`Odvar Omland_
Formann i KM



Vedlegg til uttalelse om stat-kirkeordningen.

Besvarelse fra landsrådet  i Kristent
Mannsarbeid  (Tidl. Kirkens
Mannsarbeid) -  8 medlemmer deltok

Spørsmål om stat og kirkeordningen

1. Den norske kirke som statskirke:

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Bør fortsette - 5 stemte for dette

Bør avvikles - 3 gikk inn for avvikling

2. I hvilken lov bor Den norske kirke være forankret :

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Grunnloven - 6 stemte for fortsatt forankring i grunnloven

t
Egen kirkelov vedtatt i Stortinget - 2 stemte for egen kirkelov.

I lov om trossamfunn

3. Hvordan bør Den norske kirke finansieres:

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Gjennom medlemsavgift

Medlemsavgift og med noe støtte fra det offentlige

Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

Offentlig finansiering uten medlemsavgift - 7 stemte for dette

4. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom statskirken avvikles:

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Valgordningene bør være som i dag - enstemmig

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

5. Dersom statskirken avvikles, hva bør i så fall stå i  §  2 i Grunnloven i tillegg til
prinsippet om religionsfrihet:

Her kan du/dere sette kryss på en eller flerealternativer



Ingen tillegg

De politiske prinsipper som statsforvaltningen bygger på; som demokrati, rettstaten og
menneskerettighetene

Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske verdigrunnlaget

" At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke- Enstemmig

Vet ikke / ønsker ikke å svare

6. Hvem skal ha ansvaret for gravferdsforvaltningen:

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke - 3 gikk inn for dette

Kommunen - 5 stemte for dette

7. Hvem bor eie og forvalte kirkene:

Vet ikke / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke bør eie kirkene og ha det økonomiske ansvaret

Den lokale kirke bør eie kirkene og kommunene bør ha det økonomiske ansvaret - 3
stemte for dette

<•
Kommunen bør eie kirkene og ha det økonomiske ansvaret - 5 stemte for dette

Send
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Geilo, 8. september 2006

Kirkens  Mannsarbeid (KM)
endrer navn til Kristent  Mannsarbeid
En åpning for kvinner

Landsrådet I KM hadde 8.  oktober møte på Geilo.  Rådet har tidligere gått inn for å bli
en tverrkirkelig bevegelse.  Som følge av dette nå ble det enstemmig vedtatt at
bevegelsen heretter skal hete Kristent Mannsarbeid.
For øvrig avga rådet slik uttalelse:

Fra tid til annen har det blitt ytret ønske om at vårt arbeid  også  skal inkludere kvinner. Hittil
har en stilltiende hatt sine ektefeller med på de årlige tradisjonelle nasjonale samlingene. Nå
mener rådet at tiden er inne til å formalisere kvinnetilknytningen. Derfor går en inn for:
bevegelsen Kristent Mannsarbeid utvider sin virksonmhet  til også å  omfatte kvinner. Det
medfører kun at
plenumsmøtene i de årlige inspirasjonssamlingene til KM blir åpne for kvinner og menn. De
små samtalegruppene
som settes ned under samlingene skal imidlertid bestå av egne mannsgrupper og kvinnene
skal få sine grupper.
Når det gjelder det lokale arbeid i menigheter og forsamlinger ønsker en at det fortsatt skal
være mannsgrupper/mannsforeninger der dette kan  legges til  rette for det. En tror også at
det fortsatt kan være
ønske om eget lokalt kvinnearbeid. Tradisjonelt kan det jo vises til imponerende
virksomhet når det gjelder misjonskvinneforeninger m.v. "
Det presiseres at endringene ikke på noen måte forandrer det faktum at KM er en
mannsbevegelse, som styres av menn gjennom landsrådet.

Odvar Omland
form. KM

Landsrådet
Medlemmer av landsrådet i Kristent Mannsarbeid (tidl. Kirkens Mannsarbeid): Anfinn Valland,
Farsund, Haakon F. Meyer, Lunde i Telemark, Frank S. Andersen, Drammen. Erling Skjeldal, Bergen
(i skjorte). Svein Knutsen, Kristiansand, Oddvar Tveit, Egersund, Ingebrigt Skurtveit, Stavanger,

Finn Hagby ,  nestform , Drammen, Odvar Omland, formann, Asker.
Kjell Martin Moksnes, Asker,Harald Johnsen, Stavanger, Johannes Lyngset, Frekhaug og Almar
Ellevold, Hønefoss.


