Det hendte i 2000
En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke

JANUAR 2000
8
Magne Gamlemshaug velges til formann i Organisasjonenes Fellesråd.
12
Representanter for Den norske kirke, Norges kristne råd og Kirkens Nødhjelp uttrykker i brev
til statsminister Kjell Magne Bondevik skuffelse over at regjeringen ikke har brukt
årtusenskiftet til å vise klarere vilje til gå videre med gjeldsettergivelse.
14
Stavanger indremisjon blir egen menighet.
15
Menighetsrådet i Søreide menighet i Bergen legger ned sin verv på grunn av en årelang
personalkonflikt.
18
Et utvalg foreslår sammenslåing av seks sentrumsmenigheter i Bergen.
20
For første gang foretas en representativ undersøkelse ut fra Den norske kirkes nye
medlemsregister. Kirkeforskning gjennomfører undersøkelsen om medlemmenes forhold til
kirken, på oppdrag fra Kirkerådets kirke/stat-utvalg og i samarbeid med Norsk Gallup.
21
Sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen frikjennes i Alta herredsrett i saken staten
har reist mot dem for tjenesteforsømmelser.

FEBRUAR 2000
1
Berit og Donald Ødegaard tar over som kommandører i Frelsesarmeen i Norge.
12
Mellomkirkelig råd støtter at muslimer får tillatelse til å kalle til fredagsbønn fra minaretene.
18
Kirkerådet sier nei til at likestillingsloven skal gjelde for kirken, og vil at kirken skal
behandles som andre trossamfunn. Kirkerådet vedtar å redusere antall møter i de
sentrakirkelige råd og møter i fagnemndene i 2000 av budsjettmessige grunner. Kirkerådet

anbefaler å ikke anke frifinnelsesdommen av sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne
Thorsen i Alta herredsrett.

MARS 2000
1
Redaktør Kjetil Aano overtar som generalsekretær i Misjonsselskapet etter Tor B. Jørgensen,
som blir domprost i Bodø.
2
Den norske kirke kan for første gang presentere pålitelig statistikk over aktiviteten i de 1312
menighetene. Det skjer ved at årsstatistikken legges ut på internett i et samarbeid med Norsk
Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste.
6
Lærenemnd for Den norske kirke beslutter å behandle spørsmålet om Helge Hognestads
teologiske standpunkt fortsatt bør utelukke ham fra prestetjeneste i Den norske kirke. Saken
ble ved kongelig resolusjon 17. desember 1999 oversendt nemnda.
7
Mellomkirkelig råd ber utenriksministeren om å arbeide for å avvikle de internasjonale
straffetiltakene mot Serbia.
10
Buddhistmisjonen bytter navn til Areopagos.
14
Lærenemnd for Den norske kirke kommer med sin første uttalelse – i Tunsberg-saken. Prost
Asle Dingstad gis ikke medhold i sin tilsynsnekt på grunn av biskop Sigurd Osbergs
homofilisyn.
15
Prost Asle Dingstad søker avskjed sitt embete og blir forlagssjef i Luther forlag.
17
Trond Giske blir ny kirkeminister i regjeringen Stoltenberg.
20
Staten anker frifinnelsen av sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen i Alta
herredsrett.

APRIL 2000
1
Erkebiskop og Nobelprisvinner Desmond Tutu besøker Norge og deltar på gudstjeneste i Oslo
domkirke og seminar med næringslivsledere om fattigdomsbekjempelse.

11
Aksjon ”Slett U-landsgjelda” (SLUG) mottar Norske Kirkeakademiers Fellesråds
brobyggerpris for 2000 for sitt arbeid med å få rike land og internasjonale
finansieringsinstitusjoner til å ettergi gjeld for de fattige landene.
23
Som et ledd i kirkenes tusenårsfeiring Jubileum 2000 er Kronprins Haakon gjest under en
påskegudstjeneste i Karasjok kirke.

MAI 2000
5
Regjeringen tilbakekaller anmodningen til Lærenemnda om å uttale seg om Helge Hognestads
teologiske standpunkter. Dermed får han igjen sine presterettigheter.
8
Lærenemndas arbeidsutvalg uttaler at regjeringens inngripen i en pågående læreprosess
(Hognestad-saken) ikke er uproblematisk for rollefordelingen mellom politiske organer og
kirkens lærenemnd.
8
Det åpnes for at personer uten cand.theol.-eksamen kan bli prester i Den norske kirke etter
vurdering i Kirkerådets evalueringsnemnd.
8
Verneombudet stenger Søreide kirke i Bergen på grunn av situasjonen i en årelang
personalstrid.
12
Det besluttes at Ådne Berge blir ny formann og Anfin Skaaheim ny generalsekretær i
Normisjon ved fusjonen mellom Santalmisjonen og Indremisjonsselskapet fra årsskiftet.
23
Biskop Ole D. Hagesæther anbefaler at staten reiser avskjedssak mot soknepresten i Søreide
kirke i Bergen.
24
Menighetsrådet i Majorstuen menighet i Oslo innstiller den homofilt samboende presten Jens
Torstein Olsen på førsteplass til stillingen som kapellan i menigheten.
26
Resultatene av Den norske kirkes første medlemsundersøkelse presenteres.70 prosent av de
3.000 spurte svarte på et 19 siders skjema med 81 spørsmål.

JUNI 2000
7
Prost Asle Dingstad melder seg inn i den nyetablerte Den nordiske katolske kirke.

11
Første pinsedag er starten på den felleskirkelige feiringen Jubileum 2000.
16
Direktør Inger Johanne Wremer, Oslo, velges til ny visepresident for økonomiske spørsmål og
Nordens representant i eksekutivkomiteen i Det Lutherske Verdensforbund.
22
Oslo bispedømmeråd tilsetter med 4 mot 3 stemmer Jens Torstein Olsen som kapellan i
Majorstuen menighet, etter innstilling fra prost og menighetsråd. Mindretallet anker
avgjørelsen til departementet.
22
Kirkerådets leder Gunvor Kongsvik sier i en kommentar at det er alvorlig for tillit og samhold
i Den norske kirke at et bispedømmeråd velger å bryte med et enstemmig kirkemøte-vedtak
om ikke å tilsette en homofilt samboende som prest i en vigslet stilling.
26
Kirkerådets direktør beslutter etter en anbudsrunde å legge Kirkemøtet 2001 til Lillehammer.

JULI 2000
3
Generalforsamlinger i Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen vedtar å fusjonere de to
misjonsorganisasjonene fra 1. januar 2001.
7
Staten vil reise avskjedssak mot soknepresten i Søreide menighet i Bergen.
11
På Misjonssambandets generalforsamling i Ålesund har kvinner for første gang stemmerett.
13
Kirkeminister Trond Giske avviser anken fra mindretallet i Oslo bispedømmeråd og tilsetter
Jens Torstein Olsen som kapellan i Majorstuen menighet.
21
En samtalerunde i Brumunddal mellom 20 religiøse ledere fra Etiopia og Eritrea avsluttes
uten å komme fram til en handlingsplan for fred.
23
Helge Hognestad (60) gjeninnsettes som prest under høymessen i Hamar domkirke, under
ledelse av biskop Rosemarie Köhn.

AUGUST 2000

23
Biskopene samles til internt møte for å drøfte den kirkelige situasjonen etter tilsettingen av en
homofilt samboende prest i Majorstuen menighet.
24
Fem biskoper sender ut en fellesuttalelse om den kirkelige situasjonen etter ansettelsen i
Majorstuen. Oslo biskop Gunnar Stålsett kommer med en redegjørelse om at tilsettingen ikke
innebærer løftebrudd i homofilisaken.
29
Mellomkirkelig råd vedtar å invitere Konferansen av Europeiske Kirker (KEK) til å holde
generalforsamling i Trondheim i 2003.

SEPTEMBER 2000
1
Samisk kirkeråd sender brev til et 40-talls læstadianske ledere i Finland, Sverige og Norge
med innbydelse til et møte sommeren 2001. Ideen er å få i stand en samtale om hvordan
kirke- og forsamlingsliv i det tradisjonelt læstadianske området kan styrkes.
3
Den norske kirke sluttet seg under fjorårets Kirkemøte til Leuenberg-konkordien, og dette
feires offisielt med en festgudstjeneste i Molde domkirke.
14
Morten Fleischer gjenvelges som leder i Presteforeningen.
16
Kirkerådet drøftet kirkesituasjonen på sitt møte og beklager i en uttalelse at flertallet i Oslo
bispedømmeråd ved tilsettingen av kapellan i Majorstuen menighet i juni i år, valgte å bryte
med Kirkemøte-vedtak i 1995 og 1997 om ikke å tilsette personer som lever i homofilt samliv
i vigslede kirkelige stillinger.
27
Arbeidsgruppa som skal utrede ulike kirkelige organers myndighetsområde, har sitt første
møte. Kirkerådet har oppnevnt bispedømmerådsleder Kari Sørheim, Bjørgvin, som leder.
Innstillingen skal behandles på Kirkemøtet 2001.
29
Bispemøtet drøfter kirkesituasjonen på bakgrunn av tilsettingen av en homofilt samboende
prest i Oslo. Et utvalg legger fram en innstilling om alternativt biskoppelig tilsyn innenfor
Den norske kirkes struktur.

OKTOBER 2000
2-4
Kirkefagmessen ”Kirke 2000” arrangeres av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og Kirkerådet
på Hellerudsletta utenfor Oslo.

9
Styret for Norske Kirkeakademiers Fellesråd tilsetter Margunn Sandal (37) som ny
generalsekretær etter Finn R. Huseby. Margunn Sandal er sekretær for Kirkerådets kirke/statutvalg.
10
Den offentlige utredningen ”…til et åpent liv i tro og tillit” (NOU 2000:26) om lovfestet rett
til dåpsopplæring i Den norske kirke, blir overlevert statsråd Trond Giske. Leder for det
regjeringsoppnevnte utvalget, Nils-Tore Andersen, presenterer en enstemmig innstilling som
anbefaler at dåpsopplæring blir en lovfestet rett for alle som er døpt eller ønsker å bli døpt i
Den norske kirke. Forutsetningen er at det blir gitt nødvendige økonomiske ressurser til å
innfri en slik rett.
10
Soknepresten i Hattfjelldal i Sør-Hålogaland bispedømme, Øystein Klovning, slutter som
prest i Den norske kirke og er løst fra sitt ordinasjonsløfte. Årsaken er tilsettingen av en
homofilt samboende prest i Majorstuen menighet i Oslo.
28
En delegasjon fra Den norske kirke reiser på et firedagers besøk til Moskva etter invitasjon fra
den russisk-ortodokse kirke. På programmet står blant annet samtaler om kirkens rolle i det
nye Russland og det framtidige russisk-norske kirkesamarbeidet.

NOVEMBER 2000
13-18
Kirkemøtet i Trondheim går med 45 mot 34 stemmer inn for en prøveordning der 10
menigheter i hvert bispedømme gis anledning til å legge menighetsrådsvalget høsten 2001 til
samme dager som stortingsvalget 9.-10. september. Menighetsrådsvalget holdes ellers annen
og tredje søndag i oktober. Kirkemøtet vedtar at Samarbeidsråd for menighet og misjon
mellom kirkens offisielle organer og en rekke misjonsorganisasjoner, blir en permanent
ordning med virkning fra 1. januar 2001. Kirkemøtet uttaler at utnevning av biskoper og
proster bør overføres til organ som har sin basis i kirkelige valg.

DESEMBER 2000
1
Regjeringen legger fram økonomimelding om Den norske kirke, kalt ”Børs og katedral”
(Stortingsmelding nr. 14 - 2000-2001). I meldingen foreslår regjeringen blant annet å
innlemme de statlige tilskuddsordningene til diakoni, undervisning og kirkemusikk i
menighetene i de generelle rammeoverføringene til kommunene, samtidig som tilskuddet til
de lokalkirkelige fellesrådene på 110 millioner kroner for merkostnader ved ny kirkelov,
foreslås strøket. Kirkerådsdirektør Erling J. Pettersen sier at det er uakseptabelt for Den
norske kirke at staten nå vil redusere sine utgiftsforpliktelser overfor kirken uten at dette
følges opp med forpliktende virkemidler som sikrer den lokale kirke økte økonomiske
ressurser.

1
Den rehabiliterte Oslo bispegård i Gamlebyen gjenåpnes. Det er Statsbygg som har stått
ansvarlig for en omfattende restaurering av både kontor- og representasjonslokalene i Oslo
bispegård. Et viktig mål for rehabiliteringsprosjektet har vært at Oslo bispegård i størst mulig
grad skal tilbakeføres til slik bygget opprinnelig var da bispegården ble bygget i 1880 årene.
5
Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke uttrykker i en uttalelse forståelse
for at Sametinget har trukket seg fra delegasjonen som skulle forhandle fram en tekst til en
FN-erklæring om urfolks rettigheter. Bakgrunnen for Sametingets beslutning var skuffelsen
over at Norge ikke kunne arbeide for å få inn et tekstforslag om urfolkenes rett til land og
vann.
10
Det holdes økumenisk gudstjeneste i Oslo Domkirke i anledning tildelingen av Nobels
Fredspris til Sør-Koreas president Kim Dae Jung. Generalsekretær Konrad Raiser i Kirkenes
Verdensråd preker og medlemmer fra Kim Dae Jung's delegasjon deltar ved gudstjenesten.
12-14
Allmennmoral og kirkeverdier er tema for et arbeidsseminar de 11 biskopene i Den norske
kirke har sammen med verdiforskere, under et bispemøte i Trondheim. Dette er det første av
tre seminarer som biskopene har fram til 2002 som ledd i en samlivsetisk utredning

