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Ny kirkeordning - Høringsuttalelse
1 Bakgrunn
Sjef Feltprestkorpset viser til utkast til ny kirkeordning og finner det formålstjenlig å gi en
høringsuttalelse. Høringsuttalelsen begrenses til de forhold som i særlig grad berører
feltpresttjenesten og kirkelig virksomhet i Forsvaret.
2 Drøfting
Frem til 2015 var Feltprestkorpset institusjonelt knyttet til Den norske kirke gjennom
bestemmelsene om at feltpresttjenesten skulle skje etter Den norske kirkes orden og at Oslo
biskop innehadde det kirkelige overtilsyn med korpset. Selv om Feltprestkorpset ikke lenger er
en del av Den norske kirke, er det imidlertid fortsatt en forbindelse mellom disse institusjonene.
Dette knytter seg til det forhold at størstedelen av feltprestene er prester i Den norske kirke.
Tjenesteordning for feltprester, fastsatt ved kgl res 10 april 2015 fastsetter at feltprestene skal
sertifiseres i det trossamfunn de tilhører, stå under tilsyn av sertifiserende trossamfunn, samt
utføre sin geistlige tjeneste etter trossamfunnets orden. Dessuten er sjef Feltprestkorpset inntil
annet fastsettes også prost i Den norske kirke, ivaretar daglig tilsyn delegert fra Oslo biskop og
møter i Oslo bispedømmes prostemøte.
Det er en tydelig forankring av feltpresttjenesten i trossamfunn i tjenestesteordningen. En slik
forankring er av avgjørende betydning for å ivareta tjenestens integritet og legitimitet. På
grunnlag av dette er det også viktig at trossamfunnene, herunder Den norske kirke, ser til at
denne tjenesten tilvarende forankres i deres ordninger. Slik utkastet til ny kirkeordning er
utformet nå, kan jeg ikke se at dette er ivaretatt i tilstrekkelig grad. I § 6 knyttes den ordnede
prestetjeneste til den geografiske menighet. Prestetjeneste utenfor det geografiske sokn nevnes
ikke i det hele tatt. Dette berører langt flere enn feltpresttjenesten. Det omfatter også blant annet
sjømannspresttjenesten, fengselspresttjenesten, studentpresttjenesten og
sykehuspresttjenesten. Samlet sett utgjør dette en signifikant del av prestetjenesten i Den
norske kirke, og dette burde ha kommet til uttrykk i kirkeordningen.
Dette perspektivet gjelder ikke bare prestetjenesten, men også den forståelse av menigheten
som kommer til uttrykk i utkast til kirkeordning. I § 4 defineres gudstjenesten som menighetens
uttrykk hvor kirkens kall til å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke
virkeliggjøres. Dette er en definisjon hvor også feltpresttjenestens virksomhet i Forsvaret kan
forankres. Når feltprestene holder gudstjenester, da kommer menigheten til uttrykk og hvor
kirkens kall realiseres. Utfordringen i kirkeordningen er imidlertid at når organiseringen av kirken
og menigheten skal beskrives i § 6 så innskrenkes definisjonen av menigheten til å være
fellesskapet av dem som er medlemmer av Den norske kirke og bor i soknet. Da faller både
feltpresttjenesten og den gudstjenestefeirende menighet i Forsvaret utenfor. Dette blir en for
snever organisasjonstenkning. De elementene i § 4 som dreier seg om at menigheten sendes
for å virkeliggjøre kirkens kall som misjonerende og åpen folkekirke, bør også reflekteres i § 6
om kirkens organisering. Kirkens organisering som folkekirke må også ta høyde for de av
kirkens medlemmer som grunnet militærtjeneste er forhindret fra å delta i gudstjenester i det
geografiske sokn hvor de er folkeregistrert. Dette vil være av særskilt betydning med tanke på
en krigs- og krisesituasjon hvor et betydelig antall av kirkens medlemmer vil være helt avskåret
fra å delta i den geografiske soknemenighets virksomhet.

Med unntak av at kategorialmenigheter og valgmenigheter nevnes i § 9 er kirkeordningen
innrettet på en geografisk struktur. Den geografiske struktur er kirkens grunnstruktur, men dette
må suppleres også med en tydeligere understrekning av at også ikke-geografiske strukturer er
en del av kirkeordningen. Det kan her vises til Ralph D. Winthers distinksjon mellom kirkens
modalitet og kirkens sodalitet, hvor begge elementene forstås som nødvendige uttrykk for kirken
fremtreden.
Ideelt sett burde en slik tenkning komme til uttrykk som et gjennomgående trekk i ny
kirkeordning. Som en minimumsløsning vil det forslås at det i § 6 etter setningen «Hver
menighet har en ordnet prestetjeneste og står under tilsyn av en biskop» settes inn følgende
setning: «En ordnet prestetjeneste kan også organiseres for tjeneste i institusjoner eller
tilsvarende». Dernest foreslås at nest siste setning i § 9: «Særskilt ordning for
kategorialmenigheter fastsettes av Kirkemøtet» justeres til: «Særskilte ordninger for
kategorialmenigheter og øvrig kategorialbetjening fastsettes av Kirkemøtet».
3 Konklusjon
Sjef Feltprestkorpset oversender med dette høringsuttalelse til ny kirkeordning med forslag om
at det i § 6 settes inn følgende setning: «En ordnet prestetjeneste kan også organiseres for
tjeneste i institusjoner eller tilsvarende». Videre foreslås at nest siste setning i § 9 justeres
til: «Særskilte ordninger for kategorialmenigheter og øvrig kategorialbetjening fastsettes
av Kirkemøtet».

Alf Petter Bu Hagesæther
Brigader
Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskreven signatur.

