
  

 

         Stavanger, 14. desember 2018 

Høringssvar fra NMS 
 
Ny kirkeordning er noe som engasjerer NMS (Det norske misjonsselskap). Vår identitet er sterkt 
knyttet til Den norske kirke (Dnk). Kirke og misjon er uløselig knyttet sammen. Vi er derfor glade 
for muligheten til å gi et høringsvar om ny kirkeordning.  
 
Den norske kirkes kall er, i henhold til §4, å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og 
åpen folkekirke. Hvordan misjonsoppdraget skal utøves internasjonalt og i møte med det 
livsynsåpne samfunn i det flerkulturelle Norge, er ikke presisert verken i det nye regelverket i 
foreslåtte kirkeordning, eller i høringsutkastet.  
 
NMS sine innspill handler om misjon gjennom frivillighet, migrasjon, valgmenigheter, samt den 
nye rollen til Mellomkirkelig råd.   
 

1. Organisasjonenes plass i Dnk 
Vi henviser til et felles høringssvar med andre kirkelige organisasjoner og virksomheter der vi 
påpeker nødvendigheten av et tett samarbeid mellom kirken og oss.  
 
Kirkelige organisasjoner og virksomheter som underskriver dette høringssvaret anmoder om et 
tillegg til § 5 i Kirkeordning for Den norske kirke. Tillegget er merket med rødt. 
 

§ 5. Tjenestefellesskap og de vigslede tjenestene   
Den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av frivillige, ansatte og 
vigslede personer, og i samhandling med organisasjoner og virksomheter som ivaretar 
deler av kirkens samlede oppdrag. Den norske kirke vigsler til tjeneste som diakon, kantor, 
kateket og prest og til tjeneste som biskop 
 

2. Frivillighet 
Frivillighet er en nøkkel for å bygge fellesskapet i Dnk. Samtidig er frivilligheten i samfunnet og 
organisasjonslivet i endring. Disse endringene er vi som frivillig kirkelig organisasjon godt kjent 
med og avhengige av å ta på alvor. De frivillige vi har i NMS er samtidig i all hovedsak en felles 
ressurs med Dnks lokalmenigheter. Vi arbeider for tiden med å bruke «Use Your Talents» som en 
grunntanke i eget arbeid og som viktig element i menighetsutviklingsarbeidet vi er engasjert i. 
Det handler om å fokusere på det vi har av ressurser, folk, arenaer og muligheter for å 
videreutvikle oss. Målrettet arbeid med dette kan føre til at vi som organisasjon og kirke i 
fellesskap kan være endringsagenter i lokalmiljøer i Norge, så vel som globalt gjennom våre 
søsterkirker i den verdensvide kirke.  
 
Dette er et innspill om viktigheten av å jobbe med frivillighet i implementeringen av ny 
kirkeordning og på den måten ta på alvor de formene for engasjement som folk ønsker seg i vår 
tid. 
 

3. §9 Kategorialmenigheter og valgmenigheter 
Valgmenighetordningen blir foreslått beholdt som en fast ordning. Vi støtter dette, samtidig som 
vi vil påpeke at det haster å komme i mål med et klarere regelverk for valgmenigheter. I dette 
arbeidet bør en se gjennom kriteriene for å være valgmenighet i Dnk. Det kan også være lurt å 
utvide forståelsen av valgmenighet til også å gjelde menigheter som ønsker å inngå i en tett og 
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formell avtale med Dnk (f.eks. internasjonale menigheter og migrantmenigheter). 
  
NMS er involvert i etablering av nye kirkelige nærvær for ungdom, unge voksne og migranter, 
som går på tvers av soknegrensene (i avtale med involverte sokn, prosti og bispedømme). Denne 
type fellesskap bør inkluderes i ordningen.  
 
NMS sin bakgrunn for å gi denne tilbakemeldingen er bygd på 20 års erfaring med etablering av 
kirkelige nærvær på nye steder i tett samarbeid med Dnk. En slik nysatsing starter alltid med en 
avtale med et eller flere lokale sokn, i tett samhandling med de kirkelige organene. 
 
Til sammen vil denne type ordning være et nødvendig og viktig supplement til grunnstrukturen i 
Dnk som er og blir soknet. Det er nødvendig med smidighet i regelverk og ordninger knyttet til 
valgmenigheter for å sikre nødvendig fleksibilitet. 
 

4. § 11 og § 3 Dåp, statsborgerskap og medlemskap 
I §3 står det at en ved dåpen blir innlemmet i den kristne kirke, mens § 11 begrenser retten til 
medlemskap til personer som har lovlig opphold i Norge. Kirkeloven begrenser også retten til 
dobbelt kirkemedlemskap. NMS ser, med sitt arbeid innenfor migrasjon, at dette er en utfordring: 

- Dobbelt kirkemedlemskap: På samme måte som at mange ønsker dobbelt statsborgerskap, 
bør det være mulig med dobbelt kirkemedlemskap. Medlemskap i en kirke handler både 
om identitet og tilhørighet i et lokalt fellesskap. Vi ser i vår hverdag mennesker som har en 
identitet fra sin opprinnelige kirke, men som søker tilhørighet i den lokale menigheten i 
den norske kirke for seg og barna sine. Dette bør være mulig uten å måtte bryte med sin 
opprinnelige kirketilhørighet. Dette har også med barnas rett til å få trosopplæring på sitt 
førstespråk, som i disse familiene ofte er norsk.  

- Lovlig opphold: Med dagens lov, vil det ikke være mulig for asylsøkere og papirløse 
mennesker å bli medlem av kirken. Hvordan en i slike tilfeller håndterer dåp, stiller vi 
spørsmål til. NMS anbefaler at kravet om lovlig opphold i Norge for å bli medlem av kirken, 
tas vekk.  

 
5. § Løst avsnitt mellom § 43 og § 44 Mellomkirkelig råd i en ny tid – økumenikk og 

internasjonalt samarbeid 
NMS støtter den foreslåtte omleggingen der Kirkemøtet skal ha primæransvar for det 
internasjonale samarbeidet (§36), og der Mellomkirkelig råd gjøres om til et fagutvalg.  
Vi vil utfordre Kirkemøtet, i sin utarbeidelse av mandatet for det nye mellomkirkelige rådet, til å 
ta misjon inn som en del av rådets helhetlige oppdrag. Misjon bør ikke være noe som kun 
finansieres av SMM-organisasjonene, men inngå, sammen med diakoni, i alt arbeid. Med misjon 
mener vi det helhetlige oppdrag med å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe 
urettferdighet lokalt og globalt.  
 
NMS foreslår også at det tenkes mer helhetlig rundt sammensetningen av det nye mellomkirkelig 
rådet, og at flere av kirkens organisasjoner, som NMS, får fast representasjon i rådet.  
 

Konklusjon 
Misjonsoppdraget er kirkens kjerneoppdrag, og gjelder både lokalt nasjonalt og internasjonalt. De 
kirkelige organisasjoner og virksomheter er viktige samarbeidspartnere i dette oppdraget. Når 
mennesker får bruke sine evner og talenter gjennom frivillig og lønnet arbeid, virkeliggjøres 
oppdraget «å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke» (Jfr. §4).  
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