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DEN NORSKE KIRKE 

Kirkerådet 

 

VEDLEGG 

Kirkemøtets vedtak KM 07/05 Kunsten å være kirke – Den norske kirkes 

kulturmelding 
 
1. Kirkemøtet oppfordrer landets menigheter til å arbeide videre med meldingen om Kunsten 
å være kirke, bygge nettverk og gi rom for det kulturelle mangfold i kirken, slik at kirken 
kan være en offensiv kulturbærer, som tar et bredt spekter av kunstformer og medier i 
bruk. 
 
2. Kirkens kulturmelding inviterer kunstnere til å arbeide med sine kulturuttrykk i en kirkelig 
sammenheng. Kirkemøtet bekrefter denne invitasjonen og framholder den store verdi 
kunstfaglig kompetanse har i kirkens liv. Den profesjonelle og amatørbaserte 
kulturutfoldelse beriker hverandre. Kirken nyter godt av en omfattende frivillig 
kulturaktivitet. Kirkemøtet oppfordrer menighetene til fortsatt å legge til rette for slikt 
engasjement. 
 
3. Kirkemøtet er glad for den teologiske refleksjon om kunst og teologi som ligger i 
meldingen. Samtidig tydeliggjør meldingen og høringen behovet for å arbeide videre med 
kultur, teologi og kirke. Den fremtidige satsing på kunst og kultur bør også omfatte et 
videre faglig arbeid med disse spørsmål. I denne sammenheng er det viktig å inkludere 
perspektiver fra samisk kultur og teologi. Det er også avgjørende at kirkens arbeid med 
disse spørsmål skjer i aktivt samarbeid med andre kirker og med et klart økumenisk og 
internasjonalt perspektiv. 
 
4. I de strategiske satsingene for Den norske kirke 2005–2008 er det innvevd et 
kulturperspektiv. Kulturmeldingens utfordringer må derfor få prege trosopplæring, 
gudstjenesteliv, diakoni og ”ung i kirken”. Omvendt må erfaringene fra disse områdene 
være med å forme kirkens arbeid i forhold til kunst og kultur. 
 
5. Barn og unge må slippes til og bli ivaretatt både som skapere og brukere av kultur. 
Kirkemøtet presiserer at barns og unges kulturelle uttrykksformer er en verdifull del av 
kirkens kultur. Kirkemøtet utfordrer alle som har ansvar for gudstjenester og andre 
kirkelige samlinger til å være åpne og reflekterte i møte med unges kunst- og 
kulturuttrykk, som ofte står i kontrast og opposisjon til det etablerte og slik virker 
fornyende. 
 
 
6. Kirkemøtet ser med glede på arbeidet som springer ut fra Den kulturelle skolesekken. 
Landets menigheter oppfordres til å arbeide frem prosjekter som kan oppfylle kirkens 
intensjon om å være en kulturbærer. 
 
7. Kirkerådet og Samisk kirkeråd utfordres til å arbeide videre med en kulturstrategi for 
samisk kirkeliv og til å fremme forslag om hvordan samisk spiritualitet og samiske 
kulturuttrykk kan farge gudstjenester og utfordre kirken over hele landet. 
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8. Kirkemøtet ber om at det på alle nivåer i kirken legges til rette for at mennesker med ulike 
fysiske funksjonshemminger og psykiske utviklingshemminger får sin rettmessige plass 
som skapere og deltakere i forskjellige former for kunst og kultur i kirken. 
 
9. Kirkemøtet oppfordrer til å åpne kirkene for en større variasjon av kulturuttrykk. Dette 
aktualiserer behovet for revisjon av regelverket på dette feltet, slik det er påvist både i 
meldingen og i høringen. Kirkemøtet ber Kirkerådet komme tilbake til Kirkemøtet med 
forslag til revisjon av regelverk for bruk av kirker. 
 
10. Kirkemøtet ber Kirkerådet samarbeide med Riksantikvaren for å få til fleksible løsninger 
for bruk av fredede og bevaringsverdige kirkebygg for dagens kulturelle uttrykk og 
aktiviteter. 
 
11. Kirkemøtet ber Kirkerådet om å komme tilbake til Kirkemøtet med nødvendig revisjon av 
retningslinjer for liturgisk inventar og utstyr. I denne forbindelse bør det vurderes hvor 
avgjørelsesmyndighet for varige og midlertidige verk og installasjoner skal ligge. 
 
12. Kirkemøtet oppfordrer menighetene til å gjøre bruk av kunstfaglig kompetanse i spørsmål 
som gjelder kirkerommets estetiske karakter. 
 
13. I meldingen løftes kirkemusikerne fram som viktige kulturarbeidere i våre menigheter, 
også som nøkkelpersoner i samspillet mellom kirken og det alminnelige kulturliv. 
Kirkemøtet er positiv til utvalgets anbefaling om å utvide kirkemusikernes 
stillingsprosent. Siktemålet bør være heltidsstillinger der behov for dette kan 
dokumenteres. Kirkemøtet ber Kirkerådet om, i samarbeid med KA og 
arbeidstakerorganisasjonene, å utrede økonomiske konsekvenser og finansieringsmodeller 
av å utvide kirkemusikernes stillingsprosent. En bør også utrede finansieringen av 
stillinger som kirkemusikalske konsulenter på bispedømmenivå. Kirkemøtet mener også 
at kulturarbeidere med annen fagbakgrunn er ønsket i stillinger i kirken. 
 
14. Kirkemøtet ber om at ungdomsaspektet i kirkemusikkutdanningen styrkes, ivaretas og 
kvalitetssikres, og at kunst- og kulturaspektet i utdanningen til kirkelige stillinger som 
berører ungdom styrkes, ivaretas og kvalitetssikres. 
 
15. a) Kirkemøtet ønsker at det etableres kirkelige ressurs- og kompetansesentre for 
skapende og utøvende kunst, for å gi faglig tyngde til møtet mellom kirke, kunst og 
kultur utover landet. 
 
b) Sentrene bør organiseres som regionale sentre og knyttes opp mot eksisterende 
fagmiljø i bispedømmene. Kirkemøtet vil framheve de muligheter som domkirkene og 
den kunstneriske aktivitet i disse gir. 
 
c) Ressurs- og kompetansesentrene må samarbeide og utfylle hverandre i et nettverk. 
Dette må ha bred kompetanse, også om samiske forhold. Sentrene må ha kjennskap til 
lokale og folkelige kulturuttrykk, også til storbykulturer og ungdomskulturer. 
 
d) Ressurs- og kompetansesentre må samarbeide nært med lokal og regional kunstnerisk 
virksomhet, og ved siden av den profesjonelle kulturutfoldelse gi rom for amatørbasert 
og frivillig kulturaktivitet. 
 
e) Kirkemøtet ser det som viktig at lokale kunstneriske prosjekter stimuleres økonomisk 
 
f) Kirkemøtet ser et kirkelig ressurs- og kompetansenettverk for skapende og utøvende 
kunst som en del av det Kulturløftet regjeringen har varslet. 
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g) Nettverket trenger en koordinerende instans. Kirkemøtet tar ikke stilling til hvor og 
hvordan den nasjonale samordningen kan skje. 
 
h) Kirkemøtet ber Kirkerådet i samråd med bispedømmerådene, aktuelle fagmiljøer og 
økumeniske samarbeidspartnere, om å utrede denne saken videre, særlig med hensyn 
til struktur, profil og økonomi. 
 

Vedtaket var enstemmig.  
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