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Innspill til høring om ny kirkeordning for den norske kirke 

 

Kvænangen språksenter har via tilfeldige kilder blitt gjort kjent med at det nå er ute på høring et forslag 

til ny `kirkeordning`, som trolig vil brukes som kirkens grunnlag for videre arbeid og innspill til den 

foreslåtte felles `trossamfunnsloven` som er ment å erstatte kirkeloven.  

Høringsfristen for å komme med innspill til ny kirkeordning er satt til 15. Desember.  

Naturlig nok synes vi det er kort svarfrist, selv om hverken vi eller andre institusjoner som er opptatt av 

kvensk språk, kultur og kirkeliv, visstnok er blitt invitert til å komme med innspill.  Vi synes dette er 

beklagelig, og forutsetter at dette er en forglemmelse fra Kirkens side. 

 

Kvænangen språksenter er et felles samisk og kvensk språksenter og har som formål å fremme samisk og 

kvensk språk og kultur i Kvænangen kommune og regionen rundt. Vårt fokus er å lære barn og voksne 

om den kvenske og samiske kulturen, historien og identiteten i vår region.  

Språk, identitet og aksept for det flerkulturelle samfunnet vi er en del av, henger tett sammen med 

familiene og institusjonene i vårt samfunn, og religion, menighet og kirkeliv har vært en dominerende del 

av det kvenske og samiske dagliglivet gjennom århundrer og frem til i dag. 

Kvænangen språksenter har for tiden prosjekter gående som jobber spesifikt med den kvenske kulturen 

og Læstadianismen i Kvænangen og Nord Troms.  Vi har og pågående arrangement som omhandler 

kvenske salmer, fremført av lokale kor. Hvor kvensk språk og salmesang er bærende elementer. 

 

Vi ser med glede at kirken i sitt høringsutkast til ny kirkeordning har videreført og dels forsterket den 

samiske medvirkningen under §7 -Kirkeliv og likeledes i §§35,36 Kirkemøtet, kirkeordningen §§40,41 og 

Samisk kirkeråd §§42,43 



Kvænangen språksenter og Innbyggerne i Kvænangen kommune er - etter langvarig skam og fornektelse 

av vår samiske og kvenske identitet, etter en hard fornorskningsprosess ført av det norske samfunn og 

statlige institusjoner mot kvener og samer – nå stolte over vår flerkulturelle identitet, med `de 3 

stammers møte` mellom nordmenn, samer og kvener som likeverdige mennesker, kulturer og språk som 

bærende element i vårt arbeid. 

Vårt arbeid med felles språkarbeid får økonomisk støtte fra Sametinget, Kommunal og 

moderniseringsdepartementet og Kvænangen kommune. 

 

Vi klarer derfor ikke overse at kvensk medvirkning i forslag til kirkeordning for den norske kirke virker å 

være fraværende. Vi klarer ikke finne at hverken kvensk språk, kultur eller representasjon er nevnt. Til 

tross for at samisk, som nevnt, heldigvis er tatt med. 

 

Vi anmoder kirken å følge opp statens, fylkets, kommunens, folkets og menighetens inkludering av det 

kvenske i kirkens videre arbeid, som like naturlig som norsk og samisk. 

 

Innspill til Høringsdokument, kirkeordning for den norske kirke 

 

Kirkeliv§ 7 - Det opprettes en egen § som tar for seg kvensk kirkeliv. 

(Kvensk har ikke en like naturlig representasjon i den norske kirke i dag som samisk, det er derfor naturlig 

at det utarbeides en ny bestemmelse i samarbeid med kvensk kirkeråd, som omhandler kvensk kirkeliv).  

§ 35 - Leder av kvensk kirkeråd er medlem av kirkemøtet 

 

§§§§ 40,41,42 og 43 - Kvensk kirkeråds sammensetning og oppgaver tas inn i kirkeordningen og 

klagenemds sammensetning og oppgaver innbefatter kvenske interesser og representasjon. 
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Kvænangen språksenter v/ kvensk prosjektleder, Kai Petter Johansen og daglig leder Karen Ellen Inga Eira 


