
 
 
ÅPEN FOLKEKIRKE HAMAR 
 
Styremøte 06.01.2017 kl.15-17.15 
Sted: Høgskolen i Innlandet (HINN), Hamar. Kantina. 
Til stede: Sevat, Finn, Sveinung, Gunhild (referent) 
 
Saker  
01/17 Godkjenning av referat 06.12.16 

 Referatet ble godkjent. Prinsipielt ønsker vi at sakspapirer skal offentliggjøres. Vi 
arbeider videre med en god plattform for dette (Sveinung).  

02/17 Avvikling av kongens kirkestyre fra 01.01.2017 
 Vi diskuterte ulike former for medieomtale som har vært i forbindelse ed 

forvaltningsreformen og hvordan vi kan bidra. Aktuelle profileringer er videreføring 
av folkekirke, ei kirke for alle (mer enn et trossamfunn) og betydningen av 
kirkedemokrati, valg og valgengasjement framover. 
 
Vedtak: Gunhild tar initiativ til en kronikk fra bisperømmerådet. Sevat skriver en 
kronikk på vegne av ÅF Hamar om demokrati og videreføring av folkekirka. 

03/17 Årsmøte og delegatsamling 13-14.01.2017 
 Følgende saker som skal opp i delegatsamling og årsmøtet ble drøftet:  

- Vigselsliturgi (ser nå ut til å kunne ha full tilslutning i ÅF årsmøtet) 
- Bispetilsettingen i Stavanger 
- Organisasjonssaken og vedtektsendring  
- Dåpsliturgien og bakgrunnen for revisjonen. Dette blir sentralt på delegatmøtet, 

hvor det også skal være en innledning av Kallevåg. Denne saken har det vært og 
fremdeles er stor uenighet om, særlig en tydeligere verdsetting av barnet. Under 
behandling i KR foreslo Bonden å sende den tilbake. Hva mener Hamar ÅF og 
ÅF sentralt om dette? Og hva mener delegatene prinsipielt om prosedyrene rundt 
endring av liturgier mer generelt? 

04/17 Eventuelt 
 - Forsøksordning kirkeordning. Dette kommer som sak på delegatsamlingen. Vi bør 

bidrar til at Hamar får starte med forsøk, for eksempel samle arbeidsgiveransvar 
på BDR-nivå. Finn tar et særlig ansvar på denne saken.  

- Studietur til annet bispedømme/Sverige. Hamar BDR har planer om tur. Svensk 
kirkelov er interessant for oss med sin tredeling, og har faglig ledelse. Vi arbeider 
videre med saken.  

- Reformasjonsmarkering i Hamar – vi diskuterte hvorvidt Hamar ÅF bør og kan 
være pådriver til at jubileet får en større samfunnsprofil, slik som i Sverige. 
Jubileet går sin gang, med ulike typer arrangement. I Hamar BD satses det på 
etterutdanning av prester (20 stp) og stiftsmøte i Nidaros, samt studietur for 
proster.  

- Sak på årsmøtet: Valg ÅF 2017.  
- Neste styremøte blir 16. februar 2017, kl. 16.00 på HINN, kantina, Hamar 

 


