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0030 Oslo

Høringsuttalelse fra Kåfjord Menighetsråd på kirke /stat meldingen
Kåfjord menighetsråd har i møte den 16. november 2006 behandlet høringssvaret til
spørsmålet om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles.
Saken ble behandlet som sak M31/06 i Kåfjord menighetsråd og høringssvaret som er vedlagt
med tillegg ble enstemmig vedtatt av rådet.

Spørreskjemaet som var ønsket besvart, er gjengitt med spørsmål og besvarelsene som
menighetsrådet har gitt. Rådet har i tillegg uttalt seg om hvordan de kan se for seg kirka i
framtiden. Særutskrift av menighetsrådets vedtak ang. stat/kirke ligger som vedlegg.
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Vedlegg: Høringsuttalelse på stat/kirke meldingen

Postadresse
P.b 94
9148 Olderdalen

Besøksadresse
Utleiebygget
9146 Olderdalen

Faks: 77 71 83 64
Tlf:
77 71 81 14
Org. Nr: 977001498

SÆRUTSKRIFT AV MOTEBOK FOR MENIGHETSRÅDET
MØTE DEN 16. NOVEMBER 2006
Sak

M31/06: HØRINGSUTTALELSE
FRA KÅFJORD
KIRKE /STAT MELDINGEN

FRA: Menighetsråd/kirkelig

MENIGHETSRÅD

I

PÅ

fellesråd/bispedømmeråd

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros - og Iivssynspolitikken?
Grunnloven § 2 opprettholdes/videreføres
Gi rom for å bevare kristendommen i folk og land
Den Norske kirke skal fortsatt holde seg til den evangelisk lutherske lære
Staten står som økonomisk ansvarlig
Levedyktig kirke over hele landet

Skriften og bekjennelsesskriftene
2. Den norske kirke som statskirke:
Bør fortsette
3. I hvilken lov bor den norske kirke være forankret?
Grunnloven
4. Hvordan bor den norske kirke finansieres?
Offentlig finansiering uten medlemsavgift
5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
Valgordningen bør være som i dag

Ev. andre ordninger:
Valgordning som sikrer representanter fra distriktene, slik at folk fra distriktene kommer
inn i bispedømmeråd og kirkeråd.
6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i §2 (eller i annen paragraf)
i grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
At den norske kirke er en evangelisk - luthersk kirke
7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
Den lokale kirke (menighetsråd eller fellesråd)
8. Hvem bor eie og forvalte kirkebyggene?
Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen børe ha det økonomiske ansvaret
til forsvarlig drift av kirkene

Tillegg:
Tanker om hvordan vi kan se for oss kirka i framtiden
Kirken er og har i lang tid vært viktig for befolkningen i Kåfjord og Nord-Troms
Vi følger nøye med i ting som skjer og hvordan folk ser på en framtidig kirke
Befolkningen føler i stor grad tilknytning til kirken. Selv om ikke alle er like ivrige
kirkegjengere, brukes kirken på høytider og andre store dager, både i sorg og i glede av hele
befolkningen. Kåfjord sogn har i forhold til landet for øvrig meget høy kirkesøkning.
For oss er det viktig med en kirke som er lokalt forankret, men som også er tuftet på
Grunnloven. Staten Norge er en kristen stat, og tuftet i den Evangelisk-Lutherske tro og lære.
Samtidig må en ta hensyn til tros- og religionsfriheten, noe som jo også har vært gjort fram til
nå.
Lokal styre av menighetsråd samt delegering av ansvar ved innsettelser av prester og biskoper
fra staten til kirken. Ved valg til bispedømmeråd, bør en vurdere en kretsordning der 1 eller
flere fra hver krets kommer inn.
Staten må sørge for overføringer av midler som før, en kan vurdere om det gis til soknet
direkte eller til kommunen. Vi går ikke inn for mer kirkeskatt enn i dag. Det er viktig at
kirken synes å være åpen for alle folk, ikke bare for de som har god råd.
Kirkegårdsdrift bør fremdeles være kirkens arbeidsområde, noe som har fungert meget bra i
10 år.
Det er også viktig at kirken kan være synlig i samfunnet og være med på de store høytidene
og offentlige høytids dager. Kongen børe representere kirken på slike dager. Vår kirke bør
være en bekjennende kirke og gå ut til folk med forkynnelse av Evangeliet om Kristus, som
veien til frelse for menneskeheten.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

