Høringssvar vedrørende ny kirkeordning
Til Kirkerådet
§9
Vedrørende avsnitt 7 – Valgmenigheter
Det er fint at Kirkerådet nå foreslår at dagens forsøksordning med valgmenigheter videreføres som
en fast ordning.
Men en forsøksordning som siden innføringen i 2006 bare har gitt én menighet, kan neppe være en
bærekraftig modell over tid. Det haster derfor med å komme videre med å videreutvikle
retningslinjer og rammebetingelser for slike menigheter.
Det utredningsarbeidet som er gjennomført på oppdrag fra Kirkerådet for å få på plass en mer
fleksibel og tidsriktig modell, er svært lovende. Det er derfor skuffende at meldinger tyder på at
realitetsbehandlingen av nye retningslinjer trolig ikke kommer på plass i forbindelse med
behandlingen av kirkeordningen på Kirkemøtet 2019.
Dagens valgmenighetsordning mangler tilstrekkelig fleksibilitet for å være et godt rammeverk for nye
grupper eller eksisterende forsamlinger som ønsker en formalisert relasjon til Den norske kirke.
Kirkerådet bør sette fortgang i prosessen med å oppdatere valgmenighetsordningen og sørge for en
realitetsbehandling av dette allerede på Kirkemøtet i 2019.

§22
I den lutherske kirke lærer vi at «biskopene ikke har myndighet til å fastsette noe som strider
mot evangeliet». Da har menighetene Guds befaling som forbyr lydighet, sml. Confessio Augustana
art. 28. (CA) Kirkeordningen bør være romslig nok til å gi CA 28 legitimitet i et konkret organ. Ingen av
oss vet hvilke saker som fremmes fra ulike hold rundt neste sving eller i neste århundre. Dersom
kirkeordningen ikke tar lekfolkets læremessige ansvar på alvor (jf. Joh 10, Matt 7:15, Gal 1:8, 2.kor
13:8), mister menigheten sin ordningsmessige evne til å være salt og lys uten å oppfordre til
samvittighetskonflikter. Soknemøtet er i vår tradisjon lekfolkets eldste organ i soknet. Enhver
svekkelse av soknemøtets myndighet (etter at kongens prerogativ falt bort i 2012), frarådes på det
sterkeste. Soknemøtet må derfor beholde myndigheten og ansvaret for å innføre gudstjenestelige
bøker.
Framlegg til endra tekst: «Soknemøtet avgjer saker om innføring av gudstenestelege bøker i kyrkja.
Soknemøtet avgjer også andre saker som blir overlate til soknemøtet å avgjere etter nærare
føresegner av Kyrkjemøtet eller andre kyrkjelege organ.»
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