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Når vi nå skal uttale oss om hvilken modell vi ønskeross for Den norske kirke i fremtiden,er det
mange hensyn å ta. Det foreligger tre modeller , men ingen av dem er helt ferdig utarbeidet og ingen
kjenner vel alle konsekvensene av de ulike modellene
. Det er imidlertid enkelte ting man er mer
0
opptatt av, og vi som innvalgte representanter i Alen menighetsråd skal så godt det lar seg gjøre,
reflektere holdningene til den menighet vi representerer.

For fremtidaønsker vi en åpen folkekirke,en kirke der alle føler seg hjemme og som alle føler
tilhørighet til. Vi ønsker ikke en kirke med "medlemskontigent " for å holde hjulene i gang, men
ønsker oss statlig finansiering i bunnen for å sikre en noenlunde lik kirke i hele landet og for å
unngå stengte kirker på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Vi ønsker å unngå å komme i en
situasjon der man må betale for å benytte seg av kirkas tjenester som dåp, begravelser og så videre.
Folket i Alen er ikke de flittigste kirkegjengerne, men vi er glad i kirka vår og den er et viktig
samlingspunkt ved de store begivenhetene i livet. Det ønsker vi fortsatt at den skal være. Ca 85
prosent av alle nordmenn er medlemmer i statskirka og mange vil kanskje føle seg religiøs hjemløse
ved et skille mellom stat og kirke. Kirketilhørighet er ikke et spørsmål om å være " med oss, eller
mot oss ". Kanskje er det slik at mange av disse 85% ønsker å være medlemmer i statskirka, men
dersom man blir tvunget til å ta et standpunkt, vil kanskje noen velge å melde seg ut? Vi ønsker at
dåp skal være den eneste inngangsbilletten til Den norske kirke. Vi vil at det fortsatt skal bety noe å
være døpt og å døpe sine barn i kirka.

Vi ønsker en tolerantkirke med medlemmersom gjenspeilerdet mangfoldetav menneskervi har i
Norge, og takhøyden skal være høy. Vi ønsker også en demokratisk kirke med prosesser som

representereren størrebredde enn eget standpunkt. Vi ser at det kan være rom for mer demokratiske
prosesser enn hva som er tilfelle nå og ønsker at dette fornyes i fremtiden.
Vi vil fortsatt ha statkirke i Norge!

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans:
Type høringsinstans
[] Kommune
Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
[] Tros- eller livssynssamfunnutenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenforDen norske kirke
Annen offentlig instans

Annen privat instans
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar:

2. Den norske kirke som statskirke:
® Bør fortsette
[] Bør avvikles
Vet ikke / ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
Grunnloven
Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
Lov om trossamfunn

[] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan
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bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift

Medlemsavgiftmed noe støtte fradet offentlige
[] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift

Offentligfinansiering uten medlemsavgift
0

Vet ikke / ønsker ikke å svare

5. Hvordan bor valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?
[] Valgordningene bør være som i dag
[] Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer

© Vetikke/ ønsker
ikkeåsvare

Eventuelle andre ordninger:

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bor 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)
[] Ingen tillegg
Q De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstatenog menneskerettighetene
[] Det kristne og humanistiskeverdigrunnlaget
Q Det humanistiske verdigrunnlaget
[! At Den norske kirke er en evangelisk -luthersk kirke
Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
Kommunen

El Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
[

Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiskeansvaret
Den lokale kirkebør eie kirkebyggene, og kommunenbør ha det økonomiske
ansvaret

[] Kommunenbør eie kirkebyggeneog ha det økonomiskeansvaret
[

Vet ikke / ønsker ikke å svare

