
Uttalelse til ny kirkeordning for Den norske kirke  

 

Madlamark menighetsråd ser at det er viktig og nødvendig at det lages gode ordninger som 

kirkens organer og den enkelte menighet kan forholde seg til. Den enkelte menighet skal 

videre utvikles og også styrkes gjennom ny kirkeordning. 

Madlamark menighetsråd vil kommentere følgende kap./paragrafer: 

Kapittel1 / paragraf 3 og 5: Det er viktig og nødvendig at tjenestefellesskapet mellom ulike 

frivillige og tilsatte personer og grupper understrekes. Den nye folkekirken vil ha en enda 

sterkere behov for å knytte frivillig tjeneste/arbeidskraft til seg. Det er viktig å ta vare på 

engasjementet som frivillige har. Både økonomi og stillingsbehov tilsier dette og vi mener at 

frivillighetstjenesten kunne forsterkes mer enn det gjøres i forslaget som er ute til høring her. 

Kapittel 2, innledning/ paragraf 11: Det kommer mange nye personer til Norge hvert år. Noen 

kommer for å bosette seg her, andre for å bli her kortere eller lengre tid. En antar at det er 

flere personer som har behov og ønske om tilknytning til en menighet med medlemskap i 

kirken. For noen er praksis at en kan tilhøre en menighet med medlemskap uavhengig av 

statsborgerskap og fast bosted. Vi mener at det er nødvendig og viktig at kirken ser behov og 

gir større muligheter medlemskap enn det som er tilfellet i dag. Vi støtter forslaget om at det 

presiseres at tilhørighet kan registreres i tillegg til medlemskap. 

Kapittel 3 /paragraf 15: Menighetens plass i bydelen bør forsterkes og utvikles. I vår bydel er 

det flere menigheter. En ser at det kan bli viktigere og mer nødvendig med ulike typer 

samarbeid både formelt og uformelt mellom menighetene. Dette bl.a. både for å utnytte 

ressurser, erfaringer, kompetanse og det vil gi nye ideer. Pr. i dag er det trolig ikke ønske om 

sammenslåing av sokn overalt og det bør ikke være forutsetninger for samarbeid. Felles 

menighetsråd kan være en god ordning i forhold til bruk av ressurser mm som nevnt. 

Etter vårt syn drar den nye kirkeordningen i retning av mer sentralisering av formell makt 

noe som vil svekke lokal råderett over ressurser og som en konsekvens – lokalt engasjement. 

Vi er svært skeptiske til enhver endring som ikke understøtter økt demokratisering av 

kirkestrukturen og overføring av ansvar lokalt. Flest mulig av beslutningene må legges der 

hvor «Kirken de facto lever sitt liv» – nemlig i lokal menighetene. 

Madlamark menighetsråd ser viktigheten av å kunne uttale seg om foreslåtte kirkelige 

ordninger slik det blir gitt mulighet til her. Det er viktig med demokratiske prosesser under 

arbeid med ulike ordninger i kirken og vi takker for høringsmulighet til utarbeidet 

høringsdokument for ny kirkeordning. Høringsdokumentet har blitt komprimert i forhold til 

tidligere dokument, med nye formuleringer. Det vil da være svært viktig at innholdet blir 

forstått og oppleves som relevant i den enkelte menighet.  
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Sign. daglig leder 


