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Høringsuttalelse  vedr .  Gjønnes- utvalgets innstilling om Kirkens fremtid.
----------------------------------------------------------------------------------------
Statskirken i Norge er basert på en over 500 år gammel tradisjon. Det er få i Norge som ikke
har et forhold til kirken. Samfunnsutviklingen over tid har medført at betegnelsen
"folkekirke" er berettiget.Det er religionsfrihet i Norge. Det er ingen som blir hindret i sin
religionsutøvelse eller forfulgt for sin tro. Alle trossamfunn kan søke,og far økonomisk støtte
til sin virksomhet. Statskirken er derfor ingen hinder for fri religionsutøvelse i landet.
Norge er et demokratisk, flerreligiøst samfunn.

Statskirkeordningen virker inkluderende. Hvis kirken far økt selvstyre, kan det være en fare
for at mange av dagens brukere kan føle at den inkluderende folkekirken går tapt.
Det er mange kulturskatter i kirkebygg rundt om i Norges land. Det bevilges offentlige
tilskudd til disse. Skulle statskirkeordningen falle bort, vil det være mange små menigheter
som vil få store problemer med å ta vare på de lokale kirkebygg.
Bygdalista i Gausdal vil forsvare den nåværende ordning med biskoputnevnelser. I Hamar
bispedømme har en god erfaring med biskoper som har gjort kirken til en "folkekirke".
Det er vanskelig å se at en politisk overstyring har vært til problemer for kirken.

Kirkemøtet er kirkens høyeste representative organ. På siste Kirkemøte ble det holdt en
avstemming som gikk inn for en endring av nåværende ordning.
Et viktig spørsmål er om Kirkemøtet representerer kirkens brukere, innbyggerne i Norge ?
Spørsmål om store endringer i statskirkeordningen kan ikke avgjøres av et knapt flertall i
Stortinget. Dette er en sak som må avgjøres gjennom at Norges innbyggere far gitt uttrykk for
sitt standpunkt gjennom en folkeavstemming.

Grunnholdningen til Bygdalista i Gausdal ,  er å bevare den nåværende stat-kirke
ordningen  m endel praktiske endringer i tråd med samfunnsutviklingen.

Med v nnlig il e

Sverre Gran, leder Byg lista i Gausdal.

Kopi:  Biskopen i Hamar.


