Høringssvar fra Frøyland og Orstad sokneråd
- forslag til ny kirkeordning 2018
Det viktigste for oss å respondere på i denne høringen er at soknet sin særstilling som
grunnleggende enhet blir ivaretatt og styrket. Den lokale kirken må ha romslige rammer til å
sette sitt særpreg på gudstjeneste og annet kirkeliv ut fra den unike kjen nskap en har til
lokale forhold.

Merknader til enkelt -paragrafer i høringsforslaget:
Forholdet mellom soknets og Kirkemøtets myndighet i kirkens struktur -§ 13, § 15 og § 22
I den lutherske bekjennelsen defineres kirken som ”forsamlingen av de hellige der evangeliet blir
lært rent og sakramentene forvaltet rett” (CA 7). I utkastet fra Kirkerådet gis ikke menighetene en
slik reell myndighet. Delegering av myndighet i en luthersk kirke bør skje fra menighetsnivået og
oppover til andre organer der dette er tjenlig. Den nye kirkeordningen snur dette på hodet og
legger avgjørende myndighet til Kirkemøtet som i begrenset grad delegerer myndighet nedover.
Dette kommer blant annet tydelig frem i ordlyden i § 13: ” Medlemmer av Den norske kirke blir
betjent av kirkens ansatte 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.”
Dette blir enda tydeligere i § 15 og § 22 som avvikler menighetsmøtets selvstendige myndighet
innenfor dagens kirkeordning. Ordlyden i den tilsvarende paragraf 11 fra kirkeloven, der
menighetsmøtet avgjør saker om innføring av ny liturgi, samsvarer med menighetens plikt og
myndighet etter den lutherske bekjennelsen (CA28).
Dermed blir formuleringen ”soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke” uten reell
betydning.
Vi mener det er avgjørende for å møte den åndelige situasjonen framover at reell myndighet gis
til menighetsmøtet som organ, både i geografiske sokn og valgmenigheter.

For øvrig stiller sokn erådet seg bak kommentarene i Klepp kyrkjelige fellesråd sitt
høringssvar.
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Ingunn Matre
Daglig leder , Frøyland og Orstad kyrkje
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