Innspill på høring om ny kirkeordning
Menighetsrådets innspill til høringen er formulert som spørsmål og undring.
Kapittel 1
Den norske kirkes grunnlag
Formålsparagrafen, hvor er den?
§5
Første setning: …i et tjenestefellesskap…
- Hva mener man med ordet «tjenestefellesskap»? Er dette det samme som samvirke, som blir
nevnt senere i forslaget?
- Hvor er menighetsråd og fellesråd, er ikke de med i et «tjenestefellesskap» eller samvirke?
- Hvorfor skilles det mellom vigslede og ansatte?
- Det nevnes diakon, kantor, kateket, prest og biskop som vigsles. Vigsles det ikke andre til
kirkelig tjeneste?
- De er en særlig tjeneste i DnK, det er prestetjenesten. Er den med vilje utelatt?
§6
Avsnitt 1
- Den første setningen bør fjernes, eller flyttes til §13.
- Setning tre bør være første setning: «Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke
og kan ikke løses fra denne». Dette er selve grunnlaget for organiseringen av DnK
- Setning to bør endres til: «Menigheten er de som er medlemmer av DnK og bor i soknet.»
Avsnitt 2
- Denne setningen bør endres til: «Soknet bør sikres av en prest og står under tilsyn av en
biskop»
Avsnitt 3
- Her lurer vi på hva som styres og ledes av hvem?
- Legger dere opp til at det er noen forskjell på styre og ledelse?
- Ordinert tjeneste skal ikke drive med styring, det er det de valgte råd som skal drive med.
- Ordinert tjeneste har derimot suverenitet i ledelse av Ord og sakrament
- Hva mener dere om samvirke mellom råd og ordinert tjeneste?

Kapittel 2
§11
-

Her stiller vi spørsmålstegn til setningen: «Bare de som er døpt ved kristen dåp og som er
bosatt i riket, har lovlig opphold i riket eller er norsk statsborger bosatt i utlandet, kan være
medlem av DNK. Tilstrekkelig med dåp alene?

Avsnitt 4
- Har prester anledning, tid, kunnskap og lyst til å sitte å føre medlemsregister, eller skal
prester bruke tiden sin til prestetjenesten?
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Kapittel 3
§15
Her bør det komme en presisering. Hvis alle menighetsrådene i en kommune vedtar å slå seg
sammen, skal de da opptre som et menighetens fellesråd på siden av fellesrådet. Det bør skilles på
oppgavene, for å forhindre at så kan skje.
§21
Menighetsmøter og menighetsrådsmøter er offentlig møter og alle som ønsker kan møte. Derfor er
det litt smør på flesk å bruke setning 2: «Også biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet,
men bare stemme om de ellers er stemmeberettiget i soknet». Setningen bør fjernes
§39
-

Hva menes med «pastoralt lederskap» fra bispemøtet?
Kan egentlig et møte (her: bispemøtet) utføre tilsyn?
Er bispemøtet overordnet tilsyn for de som har tilsyn?
Det sies i samme paragraf at bispemøtet ikke kan binde den enkelte biskop i utøvelse av egne
tjenestefunksjoner.

Avslutningsvis ønsker vi å si:
Prester kan være prester, de ledes av en biskop. Biskop kan føre tilsyn og være en åndelig leder. Men
biskoper ønsker mest sannsynlig ikke et arbeidsgiveransvar.
Biskop og prest kan forvalte Ord og sakrament, kirkeverge kan forvalte arbeidsgiveransvaret.
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