Hvilken retning skal Den norske kirke ta videre? Hva bør kirka prioritere og satse på? Neste
år har du som er medlem av Den norske kirke igjen mulighet til å påvirke dette. Da er det tid
for valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd. Stemmerettsalderen i kirka er 15 år, så man
kan stemme fra det året man konfirmeres.

Menighetsråd:
Du har mulighet til å påvirke menighetsrådsvalget allerede i nominasjonsprosessen ved å
foreslå kandidater for menighetens nominasjonskomité. For å kunne velges må man fylle
minst 18 år i 2019, være medlem av Den norske kirke og bo i soknet. Dersom du ikke er
fornøyd med nominasjonskomiteens liste når den legges fram, kan du foreslå alternativ
kandidatliste.

Bispedømmeråd:
Du har også mulighet til å påvirke bispedømmerådsvalget i nominasjonsprosessen.
Bispedømmerådets oppgaver er blant annet å ansette prester og lede utviklingen av
bispedømmet som helhet. Medlemmene av bispedømmerådet sitter også i Kirkemøtet, Den
norske kirkes «Storting». I 2017 vedtok Kirkemøtet likekjønnet vigsel i Den norske kirke, og
de neste årene vil Kirkemøtet ta stilling til mange andre saker som har stor betydning for
kirken. Menighetsrådet tar imot forslag på kandidater til nytt bispedømmeråd og skal innen 1.
mars 2019 foreslå inntil fire kandidater som har sagt seg villige til å stå på valg. Det er også
mulig å stille alternative kandidatlister til bispedømmerådsvalget, slik «Åpen folkekirke»
gjorde ved forrige valg. Dersom det ikke stilles alternative lister, blir det mulighet for
supplerende nominasjon på nominasjonskomiteens liste.

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Ofringer
• Utleie av kirken
• Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
• Samarbeid med frivillige
• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid
• Menighetsrådet har en representanter i kirkelig fellesråd

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Valglokale:
Kirkevalgene skjer samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til kommunestyrer
og fylkesting. Fra 10. august 2019 er det mulig å forhåndsstemme ved kirkekontoret i
kommunen.
Har du spørsmål om noe av dette, er du velkommen til å ta kontakt med Sør-Fron kirkekontor
på telefon 61299230 eller e-post kirkekontoret@sor-fron.kommune.no.

