
 

 

Til Kirkerådet 

 

HØRINGSSVAR fra Det Norske Misjonsselskap 

Veivalg for fremtidig kirkeordning 
Høring februar – mai 2015 

Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en 

rekke temaer og veivalg for den fremtidige kirkeordningen med i alt 27 spørsmål. Se 

bakgrunnsmateriale på denne nettadressen: www.kirken.no/kirkeordning Høringsinstansen gjøres 

oppmerksom på at spørsmålene står i et visst forhold til hverandre, noe som er påpekt i teksten. Det er 

også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene. Høringssvar bes sendt elektronisk til 

post.kirkeradet@kirken.no.  

Opplysninger om høringsinstansen: 

Navn på menighet/kirkelig fellesråd/organisasjon: Det Norske Misjonsselskap (NMS)___ 

Adresse: Postboks 226 Sentrum, 4001 STAVANGER__________________________________ 

Kontaktperson: Jeffrey Huseby, generalsekretær og Rolf Arne Tjøstheim, konsulent for 

menighetsutvikling: rat@nms.no / 40406017_________________________________________ 

Høringsuttalelse: 

Innledning: Det Norske Misjonsselskap ønsker å gi en honnør til arbeidet med ny kirkeordning 

og ikke minst til alle aspekter som ivaretas, presenteres og dokumenters i dokumentet «Veivalg». 

Vi støtter hovedretningen i det som legges fram der soknet i all hovedsak framtrer med styrket 

posisjon som kirkens grunnenhet. I vår videre uttalelse velger vi nå å ikke svare på de 27 

spørsmålene som høringen legger opp til. Vi tenker at høringsuttalelser fra menighetsråd og 

fellesråd vil gi kirkerådet et godt grunnlag for videre arbeid med kirkeordningen. Vår oppgave i 

denne høringsrunder er å sikre handlings- og mulighetsrommet generelt i det videre arbeidet med 

kirkeordningsspørsmålet, slik at ikke den ordningen som vi kommer fram til til slutt låser seg i 

forhold til omstruktureringsprosesser. Det kan her være snakk om sammenslåing av kirker og 

sokn, så vel som nyetableringer.  

Anliggender; NMS tillater seg å kommentere noen utfordringer vi har kjent på «kroppen» selv 

gjennom å være en aktiv aktør i forhold til menighetsplanting og menighetsutvikling i Den 

Norkse kirke gjennom mange år. Vårt arbeid på dette området har resultert i alt fra opprettelse av 
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nye sokn (Bogafjell og Vedavågen i Stavanger bispedømme) til gudstjenestefeirende menigheter 

uten kirkebygg i f.eks. Revetal i Tunsberg bispedømme og Klepp stasjon i Stavanger 

bispedømme. Dessuten er både studentmenighet og internasjonale menigheter andre frukter. 

Uansett hvilken ordning som til syvende og sist vil bli gjeldende, er det viktig å få til smidige 

løsninger som også kan legge til rette for menighetsplanting eller nyetableringer der det er 

naturlig. Situasjoner og utfordringer dette kan bli aktuelt er f.eks. 

- Satsing inn mot nye befolkningskonsentrasjoner som er vanskelig å nå via den etablerte lokale 

kirke og soknet en del av. 

- Satsingsområder rettet mot ungdom, studenter, internasjonale befolkningsgrupper i samfunnet 

og nye befolkningskonsentrasjoner i byer og tettsteder. 

o Hvis soknet blir den delen som bygges mest ut, da må ikke fellesutfordringer som å 

involvere unge 15-18 år og studenter 18-30 år i kirkelig sammenheng. Det vil være lurt 

å ha felles tiltak og satsingsområder på tvers av soknene for å ta vare på og engasjere 

nye generasjoner. Dette vil i neste omgang få positive ringvirkninger for  

lokalmenigheter og sokn når de unge voksne etablerer seg med arbeid og familie i et 

lokalmiljø. 

o  Bruk av lokale kirken i sammenslåtte sokn. Folk er naturlig knyttet opp mot lokal 

kirke i sitt nærmiljø, noe av denne dynamikken må ikke gå tapt i 

omstruktureringsprosesser der resultatet blir å slå sammen små sokn til et storsokn. All 

vår erfaring tilsier at f.eks. trosopplæring har størst gjennomslagskraft dess mer lokalt 

det er. 

o Immigrasjon er en voksende utfordring, DnK har et stort ansvar i å se våre nye 

landsmenn. Gjennom satsing på internasjonale menighet i Oslo, Bergen, 

Kristiansand, Drammen og Stavanger har vi sett at det lar seg gjøre å få til fellesskap 

for den stadig voksende internasjonale befolkningen i byene. Her kan mange løsninger 

finnes på organiseringen, men vi etterlyser en mer åpenhet for et økumenisk 

gudstjenesteuttrykk innenfor rammen av DnK. Mange av våre nye landsmenn er 

kristne fra den sammenhengen de kommer fra, men de færreste har en luthersk 

bakgrunn. Dette er noe som vi som majoritetskirke har et spesielt ansvar for  

o Listen under her viser eksempler på forskjellighetene som er vokst fram uten at vi har 

noen måte å gjøre dette på innenfor rammen av DnK. 

 Vår menighet, en internasjonal menighet – Åssiden Drammen (vanlig 

soknemenighet) 

 Bergen International Church, sammen med og integrert del av lokal 

soknemenighet – Løvstakksiden menighet, Bergen. 



 Oslo International Church, foreløpig et fellesskap registrert som NMS forening, 

mest i vente på at DnK skal se på dem som sitt eget arbeid (i starten i Grønland 

kirke, så i Gamlebyen kirke og nå i Bakkehaugen kirke) 

 Stavanger International Church selvstendig trossamfunn med samarbeidsavtale 

med Stavanger Bispedømme. 

 Kristiansand International Fellowship som et fellesskap knyttet til Domkirken 

menighet i Kristiansand. 

Vår drøm og vårt ønske er at vi gjennom den nye kirkeordningen kan få på plass faste rutiner, 

rammer og måter å følge opp omstruktureringsprosesser, nyetableringer og fellesutfordringer 

på.  

Oppsumering: Vi støtter forslaget om å styrke det lokale soknet, men mener at der bør 

være ordninger for menigheter på tvers av soknegrensene slik at internasjonale menigheter, 

ungdomsmenigheter og menighetsplantinger kan opprettes innenfor rammen av Den norske 

kirke. Slike menigheter kan være til stor berikelse for Den norsk kirke.  

 


