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Melding om vedtak.
Bekkefaret menighetsråds svar til kirkerådets høring om ny kirkeordning.
Bekkefaret menighetsråd har behandlet saken i møte 11.12.2018 sak 63/18
Møtebehandling
Votering
Vedtak:
Bekkefaret MR takker for anledningen til å uttale seg og ser det som en viktig demokratisk
prosess at slike viktige spørsmål kommer på høring. Samtidig skal vi ikke legge skjul på at vi
syns det er krevende å forsøke å sette seg inn i disse problemstillingene. Vi er takknemlige
for at høringsdokumentene ikke ble så omfattende som det først lå an til. Kanskje høringen
hadde blitt enda mer tilgjengelig om vi fikk være med å velge mellom ulike utkast til enkelte
av paragrafene. Problemstillingene ser i noen tilfeller nokså forskjellig ut om en ser det fra
lokalt perspektiv i forhold til fra nasjonalt.
MR slutter seg i det vesentlige til KA sitt høringsutkast.
Øvrige kommentarer til enkelte paragrafer.
§ 3 Begrepet «alle døpte» er noe upresist. Sett fra et kristent verdensbilde er i prinsippet alle
mennesker kalt av Gud til å tjene Gud og medmennesker og ta del i kirkens liv. Det er etter
vårt syn ikke begrensing i Guds kall. Begrensningen ligger i vår respons til dette kallet og
hvorvidt dette kallet gjennom forkynnelse har nådd alle mennesker.
Sett fra kirkens ståsted som medlemsorganisasjon blir det også noe upresist i og med at det
går an å melde seg ut av kirken. Hvordan forholder kirken seg til de døpte og utmeldte? Er
de med i dette begrepet? Denne problemstillingen kommer kanskje klarere frem i
høringsdokumentet der det står: «Alle døpte er kalt til et liv i tro og tjeneste og er omsluttet
av det lokale kirkelige fellesskapet. I dette fellesskapet står alle døpte likt, med et felles
ansvar for kirkens liv.» Det er viktig at vi finner måter å formulere seg på her som ikke gjør at
kirkeordningen indirekte fordrer gjendåp for å melde seg inn igjen. Formuleringen om at dåp
er en forutsetning for å være medlem i Den norske kirke er god på dette punktet.
§ 9 Spørsmålet er om ikke denne paragrafen undergraver den åpningen som er gitt i § 15
om at vi kan ha et menighetsråd for flere sokn. Da vil det i vesentlig grad være naturlig å se
på disse sokna som en administrativ enhet.
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§ 11 MR støtter KA sin uttalelse om medlemskap: KA er kritisk til at «lovlig opphold i riket» i
første ledd foreslås innført som en ny forutsetning for medlemskap i Den norske kirke. Det
bør skjelnes tydeligere mellom kirkens medlemskapskriterier og statens eventuelle kriterier
for medlemskap i trossamfunn i medhold av trossamfunnsloven som vilkår for tilskudd mv. §
§ 13 siste avsnitt
Slik vi ser det innebærer det en underkjenning av den frivillige tjenesten om betjeningen av
kirkens medlemmer skal avgrenses til å bli utført av ansatte. Medlemmer av Den norske
kirke blir betjent av kirkens ansatte og frivillige i det soknet der de er medlemmer, og får
likeledes tilbud om kirkens tjenester i gudstjenester og kirkelige handlinger i tråd med de
liturgiske ordninger Kirkemøtet har fastsatt.
§ 15 Soknets organer.
Bekkefaret støtter at en på det nåværende stadiet viderefører dagens ordninger med lokal
organisering av sokn i kirkelige fellesråd. Der det ligger til rette for det, særlig i små
kommuner bør soknene i flere kommuner organiseres sammen i større fellesråd som
omfatter flere kommuner, som forslaget sier. At dette skal knyttes opp til hvorvidt disse er en
del av samme prosti eller ikke stiller vi oss uforstående til.
§ 47 Vi gir vår tilslutning til KA sin uttale om § 47 og anbefaler følgende ordlyd:
«Ved tilsetting i kirkelige stillinger som er av betydning for å virkeliggjøre Den norske kirkes
formål, skal tilsettingsmyndigheten oppstille krav om medlemskap i Den norske kirke i tråd
med adgangen til dette i likestillings- og diskrimineringsloven § 30. Det skal oppgis i
utlysningen av stillingen at medlemskap kreves.»
Med vennlig hilsen
Sigurd Olav Lende
Daglig leder
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