DEN NORSKE KIRKE
Manglerud menighet
Høringsuttalelse - Kirkeordning for Den norske kirke
Manglerud menighetsråd, Oslo, ved sitt arbeidsutvalg (AU), gir her sin høringsuttalelse til
forslag om ny kirkeordning for Den norske kirke.
Når kirkeloven oppheves og ny trossamfunnslov vedtas i 2019, må Den norske kirke ha egne
bestemmelser som regulerer myndighetsforhold innen kirken. Vi tar til orientering at
Kirkerådets høringsforslag til bestemmelser som skal erstatte kirkeloven, ikke er ment å
medføre endringer i dagens ordninger, men slik vi ser det, har forslaget reelle endringer, og
noen av disse endringene er vi uenige i.
Det vi er positive til, er blant annet at ungdomsdemokratiet nå sikres i kirkeordningen, og vi
er positive til at muligheten til å knytte seg til et annet sokn, gjøres vesentlig lettere. For oss er
det også positivt at bispemøtets rolle styrkes i forhold til den enkelte biskops rolle.
Vi leser imidlertid Kirkerådets forslag til Kirkeordning som en tekst som ikke samsvarer med
vår forståelse av en levende menighet. I utkastet fra Kirkerådet framstår menighetene langt på
vei som tjenestetorg som eksisterer for å betjene medlemmene med kirkelige seremonier. Vi
ser på vår egen menighet som noe mye mer, - og viktigere, enn dette. Menigheten er en
forsamling av døpte og troende kristne som feirer gudstjeneste og gjør tjeneste for å ære Gud
og bygge kristent fellesskap.
Dette gjør vi nærmere rede for nedenfor, med utgangspunkt i foreslåtte paragrafer.
§ 13 Medlemskap i kirken
Foreslått bestemmelse i § 13 første og andre ledd:
Medlemskap i Den norske kirke er knyttet til det sokn medlemmet er bosatt i.
Vedkommende menighetsråd kan etter søknad fra et medlem samtykke i at dette får sitt
medlemskap overført til et annet sokn enn det vedkommende er bosatt i eller til en
valgmenighet. Slik avgjørelse regnes som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2
med biskopen som klageinstans.
Denne beskrivelsen av medlemskapet står ikke i motsetningsforhold til de beskrivelsene av
kirkens oppdrag som gis i § 5 første punktum: «Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et
tjenestefellesskap av frivillige, ansatte og vigslede personer.» Det gjør imidlertid forslaget til
§ 13 tredje ledd:
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.
Vi foreslår at tredje leddet i større grad bør preges av §§ 3 og 4 i forslaget, for eksempel på
denne måten:
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Medlemmer av Den norske kirke er en del av menighetsfellesskapet i det soknet
der de er medlemmer og får her tilbud om kirkelige handlinger i tråd med de
liturgiske ordninger som Kirkemøtet har fastsatt.
§ 14 Stemmerett og valg
Kirkeordningen bør beskrive at valg til menighetsråd og eventuelle valg av menighetens
representanter i andre kirkelige organer bør gjennomføres i etterkant av en gudstjeneste.
Gudstjenesten er sentrum i menighetens liv, og det er derfor naturlig at valg av de
representanter som skal gå inn i oppgaver knyttet til forvaltningen av en levende menighet og
en levende kirke foretas med nærhet til gudstjenesten.
Vi foreslår følgende ledd innskutt mellom forslagets annet og tredje ledd:
Valg til kirkelige organer foretas i etterkant av en gudstjeneste. Valg til
menighetsråd foretas etter en gudstjeneste i det soknet som det valgte
menighetsrådet skal gjøre tjeneste i.
§ 22. Menighetsmøtets oppgaver
Foreslått bestemmelse i § 22 første ledd:
Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken når
Kirkemøtet har overlatt spørsmålet til menighetsmøtets avgjørelse. Menighetsmøtet
avgjør også andre saker som etter nærmere bestemmelse av Kirkemøtet eller andre
kirkelige organer blir overlatt til menighetsmøtets avgjørelse.
Nåværende bestemmelse i kirkeloven § 11 første ledd:
Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken og andre
saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet overlates til menighetsmøtets avgjørelse.
Her har Kirkerådet tilføyd setningsleddet «når Kirkemøtet har overlatt spørsmålet til
menighetsmøtets avgjørelse» i § 22 første ledd første punktum og dermed endret
meningsinnholdet. I nåværende ordning er menighetsmøtet gitt en uforbeholden myndighet til
å avgjøre saker om innføring av gudstjenestelige bøker. Dette er i høringsforslaget endret til at
menighetsmøtet kun får denne myndigheten når Kirkemøtet har overlatt spørsmålet til
menighetsmøtets avgjørelse.
CA28 gir menighetene myndighet og plikt til å bedømme om pålegg fra kirkelig øvrighet
stemmer med evangeliet. Og § 6 i Kirkerådets forslag til ny kirkeordning framholder at
«soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke». Dette tilsier at ordlyden i § 11 i
dagens kirkelov bør videreføres uten å ta inn forbeholdet om at «Kirkemøtet har overlatt
spørsmålet til menighetsmøtets avgjørelse».
Bestemmelsen i dagens kirkelov § 11 første ledd er imidlertid formulert på en uheldig måte.
Det faktum at menighetsmøtet for det første skal avgjøre saker om innføring av gudstjenstlige
bøker i kirken og for det andre også avgjøre andre saker som etter nærmere bestemmelse av
Kirkemøtet eller andre kirkelige organer blir overlatt til menighetsmøtets avgjørelse, er
skrevet inn i én og samme setning. Det kan gi grunnlag for misforståelser selv om setningens
grammatikalske oppbygning klart nok knytter forbeholdet «som etter nærmere bestemmelse
av Kirkemøtet eller andre kirkelige organer blir overlatt til menighetsmøtets avgjørelse» kun
til setningens andre del.
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For å unngå misforståelser her foreslår vi at setningen i dagens kirkelov deles i to setninger:
Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av gudstjenstlige bøker i kirken.
Menighetsmøtet avgjør også andre saker som etter bestemmelse av Kirkemøtet
overlates til menighetsmøtets avgjørelse.
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