
HAUGSBYGDA KVINNE OG FAMILIEFORBUND
6082 Gursken

I
r e, -

28.11.0

NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - HØYRING

Haugsbygda kvinne og familieforbund har gjennom studieforbundet Populus gjennomført
studiering  om NOU 2006 :2 Staten og Den  Norske Kirke,
Den Norske  Kyrkja  har ein sentral plass i lokalsamfunnet vårt og også mellom
deltakarane i studieringen.  Dei aller fleste i vårt lokalsamfunn  døyper  borna sine og langt
dei fleste let seg konfirmere.  Ekteskap  vert inngått  i kyrkja og  mest alle vel  kyrkjeleg
gravferd  med prest for sine næraste og vi er slik nær knyta til  kyrkja vår.

Når det gjeld  spørsmålet  om å skilje stat og kyrkje var vi delte .  Men alle ynskjer vi at
kyrkja skal vere ei  open og inkluderande kyrkje  med plass til alle som  søkjer dit.

5 av oss var  mot eit skilje mellom  kyrkje og  stat og vil behalde dagens ordning.  Dei ser
for seg at eit skilje vil føre til ei avskaling som på sikt kan få negative konsekvensar for
samfunnet  vårt. Vi trur at kyrkje  og stat har hatt ein positiv verknad på kvarandre fram
gjennom tidene.  At folk aktivt  skal søkje medlemskap og i tillegg betale
medlemskontingent  meiner vi og vil føre  med seg ei avskaling.

5 vil støtte fleirtalet frå Gjønnes utvalet og la vekt på at kyrkja måtte få ei friare stilling,
ha full råderett og verte meir sjølvstendig.  Dei såg det uheldig at politiske organ skal
bestemme over kyrkja.  Når det gjaldt økonomi var dei fleste skeptisk til ekstra
kyrkjeskatt/kontingent.

Vi viser til vedlagde skjema.

Med helsing
Haugsbygda K&F

Gjertrud Vik Hallbjørg Rødset
sekretær studieleiar



Spørsmål

Spørsmål om stat og kirkeordningen
1. Den norske kirke som statskirke:

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Bør fortsette Y

Bør avvikles 5 N

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

Vet ikke  /  ønsker ikke å svare

Grunnloven 5 /

Egen kirkelov vedtatt i Stortinget  J ra.u

I lov om trossamfunn

3. Hvordan bør Den norske kirke fmansieres:

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 (Ø r
4. Hvordan  bør valgordningene og demokratiet  være  dersom statskirken  avvikles:

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Valgordningene bør være som i dag

Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
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5. Dersom statskirken avvikles, hva bor 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

LI Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

',Det  humanistiske verdigrunnlaget

J At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

6. Hvem skal ha ansvaret for gravferdsforvaltningen:

Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Den lokale kirke

Kommunen 0 J`
r'

7. Hvem bar eie og forvalte kirkene:

Vet ikke / c

Den lokale kirke bør eie kirkene og ha det økonomiske ansvaret

Dcn lokale kirke bør eie kirkene og kommunene bør ha det økonomiske ansvaret
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