RESPONS I KIRKEORDNINGSHØRINGEN
Fra Lambertseter menighetsråd.

Lambertseter menighetsråd ønsker å gjøre følgende merknader til dokumentet «Utkast til
kirkeordning»:
I.

Kap. 1. Den norske kirkes grunnlag, § 5. Tjenestefellesskap og de vigslede
tjenestene.

Vi finner det ønskelig med en nyansering i denne paragrafen, særlig siden det henvises til det
lutherske dokument man fastholder som læredokument i § 1: Den uforandrede augsburgske
bekjennelse fra 1530.
Paragrafen foreslås dermed med følgende ordlyd:
Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap frivillige, ansatte, ordinerte og
vigslede personer. Den norske kirke ordinerer mennesker til prestetjeneste med ord og
sakrament og vigsler mennesker til tjenestene som diakon, kantor og kateket. Bare ordinerte
prester kan innsettes som biskoper, og de vigsles særskilt til sin tjeneste.

II.

Kapittel 3. Virksomheten i soknet. Soknets organer….

I § 15, andre avsnitt (s.4) vil vi understreke betydningen av muligheten som er å lese ut av
dette avsnitt til å dele opp store fellesråd i mindre organisasjoner. Dette vil gi
mindre «strekk» i organisasjonen. Hvis det tas de rette grepene, vil det gi
administrativ innsparing og bedre flyt. Situasjonen i Oslo og de andre større byene
kaller på slike løsninger. Det ville vært ønskelig med en tekst i paragrafen som
tydeliggjorde muligheten for slike grep.
III.

Kapittel 4. Kirker

I § 28 finner vi et tydelig behov for en mer avklarende tekst vedr. langtidsutleie av
kirkebygg. Situasjonen i Oslo, den nasjonale situasjonen nylig beskrevet i artikkel
i Vårt Land og ellers i media, samt kommentert av påtroppende Riksantikvar,
kaller på tydelig tale her. Det bør differensieres mellom langtidsutleie parallelt
med eget bruk – slik situasjonen er flere steder i Oslo; og langtidsleie der soknet
selv ikke bruker bygget. Det bør også beskrives utleie til alternativ bruk av bygget.
Det synes klokt om denne paragraf konfereres med Riksantikvaren før den gis
endelig form.
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