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Borg biskop og bispedømmeråds høringsuttalelse til Kirkerådets 

"Høring om kirkebygg" 
 

Borg biskop og bispedømmeråd viser til brev fra Kirkerådet datert 25.mars 2014 med 

invitasjon til å avgi høring til utredningen om kirkebygg. 

 

Saksutredningen har vært drøftet i biskopen og stiftsdirektørens møte med 

Kirkevergelagets styre den 2.juni og behandlet i bispedømmerådet 12.juni. 

Stiftsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samtalen med kirkevergelaget og i bispedømmerådsmøtet ble det understreket at denne 

saken er av så stor prinsipiell betydning for kirken både sentralt, regionalt og lokalt at 

man ikke bør forhaste Kirkemøtebehandlingen på bekostning av en grundig forankring 

og bedre tid til samtaler på alle nivåer i kirken. 

I bispedømmerådets behandling ble det også påpekt flere momenter som burde vært 

nærmere utredet i høringen som nå foreligger: 

 Kommunenes Sentralforbund (KS) er, så langt det fremgår av listen over 

høringsinstanser, i denne omgang ikke omfattet av høringen. Dette må sies å 

være en vesentlig mangel så lenge det er kommunene som finansierer kirkebygg. 

 
 Hvordan kan vi i fremtiden sikre kirkebygg der folk faktisk bor? Dette anser 

bispedømmerådet som en sentral utfordring i årene som kommer, ikke minst i 

Borg hvor demografien endrer seg fort. Dette berører også spørsmålet om 

avvikling av eksisterende kirkebygg. Hele dette sakskomplekset bør bli 

gjenstand for en bredere grunnlagstenkning. 

 

 

 

Dato:  18.06.2014  Vår ref: 14/3220 - 1  EFY (14/15737)   Deres ref:   

030/14: HØRING OM KIRKEBYGG  

BBDR – 030/14 12.06.2014 Borg bispedømme vedtak:  
Det oversendes brev til Kirkerådet der Borg bispedømmeråd ber Kirkerådet om at 

høringsfristen utsettes, og at Kirkerådet legger opp til at saken om kirkebygg behandles 

på Kirkemøtet i 2016.  
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 Skjelningen mellom kirke og lokaler til kirkelig bruk trenger en grundigere 

utredning. Videre bør det utredes hvorvidt det er behov for en tilleggskategori til 

disse to. Denne kan benevnes sakralt rom eller lignende, der et rom i et 

flerbruksbygg kan vigsles permanent som kirke. Erfaringer i møte med 

kommunale beslutningstakere viser at denne type løsninger kan bli aktuelle for å 

sikre en kirkelig tilstedeværelse i lokalsamfunn som gjennomgår store 

endringsprosesser, ikke minst når det gjelder bosetningsmønster. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Atle Sommerfeldt Per Johan Bjerkeli 

biskop 

 

stiftsdirektør 

  

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 


