MODUM MENIGHETSRÅD
Åmot 29. november 2018

Høring – kirkeordning for Den norske kirke
Vi takker for muligheten å komme med noen innspill i denne svært viktige saken. Våre
synspunkter vil på ingen måte være uttømmende for sakens viktighet. Som menighetsråd har
vi et særskilt ansvar for menighetens åndelige liv. For å kunne la mennesker få møte den
oppstandne Jesus Kristus mener vi det er av avgjørende betydning at det finnes gode praktiske
ordninger og retningslinjer slik at dette skal kunne la seg gjennomføre.
I praksis så vil det si at menigheten også er avhengig av strukturer og ordninger slik at denne
kan driftes på en forsvarlig og profesjonell måte. Hele tiden må menighetens og kirkens
målsettinger stå klart for oss: Skape møtesteder og rom, slik at sakramentene forvaltes og
Guds ord kan forkynnes i forskjellige settinger.
Vi har valgt å kommentere noen av punktene. Det betyr ikke at de andre ikke er viktige for
oss, men det er til disse punktene vi ønsker å gi våre innspill.
§5 Med begrunnelse i den lutherske forståelse om at vi alle er prester, men med forskjellig
tjeneste, er det merkelig å trekke de frivillige frem som en særskilt gruppe. I §3 i utkastet til
kirkeordning sies det: «Alle døpte er kalt til å tjene Gud og medmennesker og å ta del i
kirkens liv.» Altså: Hele kirkens oppdrag blir gjennomført av alle døpte, men noen har blitt
satt til særskilte tjenester. Det gjelder ansatte og dem i vigslede stillinger. Foreslår at frivillige
som egen gruppe fjernes fra teksten.
§9 For å beholde en enhetlig folkekirke ser vi på forslaget om at kategorialmenigheter og
valgmenigheter skal gis særskilte ordninger som uheldig. Mulig dette kan være bra i noen
større byer, men i vår virkelighet vil dette kunne være med på å utarme den lokale kirken.
Lokalt trenger Den norske kirke dem som også er ivrige kirkegjengere. Sigvart Dagsland sier
noe om dette i sangen Djupe spor:
Du har gitt oss kjerkå, Gud
Hu gjør vel ka hu kan
Hu virke sleden, hu e litt rar
Men om hu svikte, så e hu alt me har
Det blir sagt og skreve møje sant
om liv og lere som sprike
men i avmakt, som ein diamant
gjømme kjerkå ditt rige
La oss derfor hegne om og løfte frem den lokale kirke. En kirke for alle!
§10 Ser ikke helt nødvendigheten av at det gis åpning for at det skal kunne opprettes flere
styringsorganer for Den norske kirke.
§11 Ser det som en god ordning at innmelding og utmelding av den norske kirke skal skje ved
henvendelse til prest i vedkommende sokn. Her beholdes en kontinuitet og en ordning med
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bred forankring hos kirkens medlemmer. Det vil være uheldig om dette forsvinner. I kirken er
hvert enkelt individ viktig og gjennom denne ordningen mener vi at det synliggjøres.
§12 Støttes.
§23 Tillegg: I ett-sokns kommuner fungerer menighetsrådet også som fellesråd med de
oppgaver og plikter som tilligger Fellesrådet. Kommunens representant vil ha en naturlig
plass i Menighetsrådet, men uten stemmerett. Kommunens representant har stemmerett når
rådet samles som Fellesråd. (Praktisk gjennomføring: Først MR-saker, deretter FR-saker.
Dette gir en enhetlig og god forståelse av både menighetens virksomhet for å fremme det
kristelige liv samt viktig innsikt i alt som praktisk må til for å drifte menigheten. Det være seg
bygg, kirkegårder, generell ressursforvaltning eller personellforvaltning)
§25 I første setning står: ,utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i
kommunen,…. Vi støtter dette. Samtidig så opplever vi at bruken av «kirkelig virksomhet» er
noe upresis. Dersom begrepet slik det her er brukt faktisk skal innbefatte all kirkelig
virksomhet i kommunen, så vil det være av avgjørende betydning at Fellesrådet også
forpliktes på å bidra til gjennomføring av menighetsrådets / rådenes mål og planer for
menighetens virksomhet. Fellesrådets oppgaver skal, slik vi ser det, bidra til å arbeide for de
mål, planer og strategier som menighetsrådet/rådene utarbeider.
Siste setning i denne paragrafen kan også være noe tvetydig. Hvilket organ har myndighet til
å bestemme at Fellesrådet skal utføre oppgaver for menighetsrådet/rådene? Dette er noe uklart
for oss.
§ 39 Foreslår at overskriften endres til «Biskopene og Bispemøtet» og at avsnitt to erstattes
med: «Biskopene utøver tilsyn med og pastoralt lederskap i Den norske kirke, ivaretar kirkens
lære og teologi og fremmer enhet i kirken og med andre kirker. Den kollegiale siden ved
tilsynet utøves i Bispemøtet.
Fra avsnitt 3 og ut – ok.
Igjen takk for at vi fikk mulighet til å levere våre innspill til høringen om Kirkeordning for
Den norske kirke. Dette er et svært viktig dokument for Den norske kirkes retning om
muligheter i tiden som ligger fremfor oss.
Med vennlig hilsen

Eirik Roness
Leder av Modum menighetsråd.
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