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Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd på høring om kristne 
migranter 

Hamar bispedømmeråd støtter engasjementet og intensjonen bak høringen, og vil 
understreke betydningen av at Den norske kirke som folkekirke må være mangfoldig og 
inkluderende til hele befolkningen. Erfaringen fra arbeidet menighetene tyder på at flere 
klarer å inkludere migranter i menighetslivet, mens andre finner dette mer utfordrende. 
Derfor støtter Hamar bispedømmeråd at det utarbeides en strategi og en handlingsplan for 
dette viktige feltet.  
 
Det er viktig at vi som majoritetskirke tar ansvar for de som kommer til Norge, enten det er 
gjennom samarbeid med ulike migrantmenigheter eller som medlemmer av Den norske 
kirke. Dette må selvsagt ikke bety at man glemmer å ha et fokus på de som kommer som 
flyktninger/migranter uten å være tilknyttet en kristen kirke. Perspektivet må favne alle som 
kommer til våre lokalsamfunn slik at vi kan skape rom for et større «vi» i samfunnet, og ikke 
en inndeling i «oss» og «dem». Som majoritetskirke har vi et særskilt ansvar for å fremme 
en slik holdning, både innad i kirken men også i samfunnet ellers. Dette handler om vår 
selvforståelse som kirke, og vil være en viktig samtale å ta i alle vår menigheter og andre 
nivåer i kirka.  
 
Hamar bispedømmeråd mener de ti kjennetegnene egner seg godt som utgangspunkt for 
diskusjon og samtale om hva det vil si å være kirke i vår tid.  
 
Hamar bispedømmeråd vil løfte frem at teologiske/kulturelle forskjeller kan være både en 
utfordring og en berikelse for en menighet. For å møte dette trengs det god skolering på 
temaet, med kursing av menighetsråd, ansatte og frivillige. Kirkerådet er i god posisjon til å 
utvikle gode verktøy. Disse bør tilpasses de lokale forhold da det er store forskjeller hvordan 
lokalsamfunnet er demografisk satt sammen. Satsningen må også understøttes i de ulike 
budsjettene ettersom det vil kreve ressurser å sette i gang en slik satsning.  
 
Et viktig moment handler om representasjon i de ulike nivåene i kirken, herunder i ledelse, 
råd, frivillige og som ansatte. Et spørsmål er om de kirkelige utdanningsløpene er satt 
sammen på en slik måte at de er stand til å ta imot mennesker med en annen kulturell og 
teologisk bakgrunn. Dette bør være et tema Kirkerådet bør utrede næmere. Det kan også 
være nyttig å utvikle materiell på flere språk, og finne gode måter å kommunisere på. Dette 
gjelder ikke minst med tanke på å nominere innvandrere og barn av innvandrere til 
menighetsråd og bispedømmeråd/Kirkemøtet.  
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Det er et gode å slippe til trosutrykk fra andre kulturer i gudstjenestelig setting. Migranter bør 
inviteres inn i selve planleggingen, slik at det ikke alltid blir oppfattet som en type innslag 
eller programpost når migrantene skal utøve praksis. Utfordringen er å få en flyt i liturgien 
som tar opp i seg ulike språk og uttrykk. Her har vi erfaringer fra det samiske som det vil 
være mulig å ta lærdom av.  
 
Et tema som ikke berøres i høringen er liturgier rundt begravelser og vielser. Det bør utredes 
nærmere hvordan disse liturgiene kan ta opp i seg ulike trosuttrykk, og på den måte være i 
stand til å danne en god ramme også for migranter som har andre måter å ta avskjed med 
sine kjære på. Å bidra også i disse livsfasene vil være positivt og inkluderende, og i tråd med 
en inkluderende folkekirketenkning. Dette bør være mulig samtidig som vi ivaretar kirkens 
egenart, liturgi og teologi.  
 
Vi har i den siste tiden sett behovet for en tydelig kirke mot rasisme og fremmedhat. Det er 
derfor svært viktig å ha fokus på relevant forkynnelse som også er med på å dempe 
eventuelle negative holdninger til tilflyttere. Relevant forkynnelse går utover den klassiske 
preken, og vil gjelde også i barne- og ungdomsarbeidet, institusjoner osv.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Freddy Knutsen e.f  
stiftsdirektør Kenneth Hansen 
 kirkefagsjef 
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