
Høring om ny kirkelig organisering, 
oppfølging i Larvik prosti 

Invitasjon til menighetsråd om 
fellessamling i Østre Halsen kirke 29.sept. 

kl. 18.00 

 
Kirken i Larvik ved prost og kirkeverge inviterer til to samlinger primært for 
menighetsråd og ansatte denne høsten. Vi søker å få en god prosess for 
informasjon, diskusjon og høringsarbeid vedrørende forventet høringsprosess om 
fremtidig kirkelig organisering i Larvik prosti. 
 
 
Vi ser for oss denne tidsplanen og med aktuelle møtepunkt og deltakelse: 

Dato: Målsetting å nå ut til: Form: Fase: Ansvar: 

18.juni Høringsbrev og notat 
sendt ut til MR og ansatte. 

mail informasjon Prost og 
KV 

29.sept. Alle ansatte i prosti / 
fellesråd 

Felles dagssamling i  
ØH kirke 

Informasjon og 
inspirasjon 

Prost og 
KV 

29.sept. 
Kl.18.00 

FR og MR i prostiet Kveldssamling i ØH 
kirke 

Informasjon og 
inspirasjon 

Prost og 
KV 

     

19.okt. 
Kl.18.00 

Invitere: 
Ansatte, FR og MR, 
kommunepolitikere 

Åpent møte med 
paneldebatt til 
innledning, bredt 
sammensatt panel, i 
Østre Halsen kirke 

Diskusjon Prost og 
KV 

     

21.okt. Fellesrådet Tilnærme seg et 
høringssvar 

Diskusjon / 
beslutningsfase 

KV 

Okt. / nov Menighetsrådene Bistå rådene i 
avsluttende prosess. 

Beslutningsfase MR-leder, 
Prost og 
KV 

Okt. / nov 
 

Ansatte i begge linjer Veiledning Beslutningsfase Prost og 
KV 

 

 
Bispedømmerådsrepresentant Anne Helene Gjone blir med oss både 19.sept. 
kveldssamling og 19.okt. åpent møte.  
 
Den 19.okt. vil vi sette sammen et panel for å sikre at diskusjonen får litt hjelp i 
breddeforståelse av hva høringsnotatet inviterer til.  
 
Vi ser frem til en spennende høst med gode prosesser knyttet til høringsarbeidet med 
ny kirkeordning i Larvik prosti. 
 



  
 

 

 

 

 

 

Kirkerådet har sendt Müller-Nilssen-utvalgets utredning om ny kirkelig organisering 
på høring.  

Last ned høringsbrev her: Høringsbrev til kirkelige instanser (bokmål) 

Last ned høringsnotat her: Høringsnotat til kirkelige instanser (bokmål) 

Høringsspørsmål i word-format, til bruk i saksbehandling i rådsorgan.  

• Word-dokument med høringsspørsmål, bare til saksbehandling 
(bokmål) 

Det er IKKE mulig til å sende inn høringssvar som dokument, alle høringssvar må 
fylles ut i elektronisk svarskjema. Last ned her: 

Høringsfrist for kirkelige høringsinstanser er 1. desember 2021. 

På kirken.no/kirkeligorganisering finnes det en informasjonsfilm og 
presentasjonsmateriell som kan benyttes i høringsarbeidet.   

Alle kan avgi høringsuttalelse. Privatpersoner, organisasjoner og andre som ønsker å 
avgi uttalelse kan benytte dette elektroniske svarskjemaet.  

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no. 

Oppsummert: 

Velkommen til fellessamling for alle Larvik prostis 
menighetsråd i Østre Halsen kirke 29. sept. kl. 18.00 til 
20.00. 
Av smittevernhensyn ber vi om samlet påmelding fra hvert menighetsråd, innen 
27.sept. til kirkeverge Sigrid 
 

Larvik 26.08.21 
Med vennlig hilsen  
prost Sølvi Kristin Lewin og kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød 
 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2021/h%C3%B8ringer%20i%20kirker%C3%A5dets%20regi/h%C3%B8ring%20ny%20kirkelig%20organisering/h%C3%B8ringsbrev%20til%20kirkelige%20instanser%20bokm%C3%A5l.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2021/h%C3%B8ringer%20i%20kirker%C3%A5dets%20regi/h%C3%B8ring%20ny%20kirkelig%20organisering/h%C3%B8ringsnotat%20til%20kirkelige%20instanser%20bokm%C3%A5l.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2021/h%C3%B8ringer%20i%20kirker%C3%A5dets%20regi/h%C3%B8ring%20ny%20kirkelig%20organisering/h%C3%B8ringssp%C3%B8rsm%C3%A5l%20til%20kirkelige%20h%C3%B8ringsinstanser%20-%20wordformat%20-%20bokm%C3%A5l%20.docx
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2021/h%C3%B8ringer%20i%20kirker%C3%A5dets%20regi/h%C3%B8ring%20ny%20kirkelig%20organisering/h%C3%B8ringssp%C3%B8rsm%C3%A5l%20til%20kirkelige%20h%C3%B8ringsinstanser%20-%20wordformat%20-%20bokm%C3%A5l%20.docx
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/
https://surveys.enalyzer.com/?pid=dimb3n6f

