
Høringssvar kirkeordning 
Haug menighet – Øvre Eiker  

Haug menighetsråd slutter seg til hovedtilnærmingen i høringsdokumentet. 

Vi nevner i det følgende kun punkter der vi har kommentarer/merknader. 

§5 Tjenestefellesskap og de vigslede tjenester 

Intensjonen i høringsdokumentet ser ut til å være å løfte fram lekfolkets selvsagte plass og rolle. Da 

virker begrepet «frivillige» begrensende. I kirken har alle medlemmer sin selvsagte plass og rolle, og 

samtidig er noen av dem er ansatte og vigslede. Forslag til formulering: 

«Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av dens døpte medlemmer, deriblant 

ansatte og vigslede personer» 

§6 Organisering av Den norske kirke 

Haug menighetsråd savner bispedømmet i beskrivelsen av kirkens grunnleggende organisering. Vi 

mener det er viktig at det fremkommer at bispedømmer en del av vår kirkes grunnleggende 

inndeling.  

Vi foreslår at første setning lyder: «Den norske kirke er landsdekkende og inndelt i sokn og 

bispedømmer» 

§9 Kirkelig inndeling, navn på kirker og kirkelige enheter, særskilte menighetsformer. 

Haug menighet forstår høringsdokumentet som at det åpnes det for at forsøksordning med 

valgmenigheter gjøres til en varig ordning. Vi er sterkt kritiske til dette og synes det bare bør være en 

unntaksordning. Det er ikke tilstrekkelig erfaringer med valgmenigheter i Norge, og det oppleves 

både unødvendig og risikabelt å åpne for faste ordninger som kan etablere motsetnigsforhold lokalt. 

§11 Tilhørighet og medlemskap 

I forslaget legges det opp til at medlemskap i Den norske kirke får tilleggskriterier utover det å være 

døpt. Dåp er det eneste medlemskriteriet i kirken. Det bør derfor være tilstrekkelig for å bli medlem 

at man er døpt og oppholder seg i riket. Statens kriterier for tilskudd til trossamfunn trenger ikke 

reguleres i kirkeordningen. 

§12 Registrering i Den norske kirkes medlemsregister. 

Vi støtter at det fortsatt skal registreres tilhørige i melemsregisteret. 

§15 Soknets organer 

Vi støtter at ordningen med mulighet for felles menighetsråd for flere sokn gjøres permanent. 

Vi støtter også mulighet for tilpasningsordninger for Fellesråd som omfatter flere kommuner. 

 

Vedtatt i Haug menighetsråd 4. desember,  

Mvh  

På vegne av menighetsrådet, sokneprest Marianne H. Brekken  
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