FORSETI KIRKJUÞINGS

Til allra sóknarnefnda
í þjóðkirkjunni.
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Senn líður að kosningum til kirkjuþings til næstu fjögurra ára. Í því kjöri gegnir
sóknarnefndarfólk afar mikilvægu hlutverki við val leikmanna. Leikmönnum er trúað fyrir
forystu á kirkjuþingi, sem fer með æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar innan lögmæltra
marka. Leikmenn eru þannig í meirihluta á kirkjuþingi, eiga 17 fulltrúa andspænis 12
fulltrúum vígðra manna, og forseti kirkjuþings skal koma úr röðum leikmanna. Það er því
mjög brýnt að leikmenn vandi til verka við val fulltrúa sinna og sinni því ábyrgðarstarfi af
ýtrustu kostgæfni.
Annars vegar er það hlutverk sóknarnefnda að tilnefna leikmenn til framboðs við kjör til
kirkjuþings en kjördæmisfundur leikmanna á síðasta orðið um tilnefningar. Vegna hins
þýðingarmikla hlutverks, sem kirkjuþing gegnir í starfi og stefnumörkun þjóðkirkjunnar,
skiptir afar miklu máli að hið besta fólk, sem völ er á í hverju héraði, verði tilnefnt og kosið til
kirkjuþings. Við þá framkvæmd alla ber að gæta sjónarmiða um jafna stöðu og jafnan rétt
kvenna og karla.
Hins vegar er það hlutverk aðalmanna í sóknarnefndum og í þremur kjördæmum einnig
varamanna þeirra að vera kjörmenn við kirkjuþingskosningar, sem fara fram með rafrænum
hætti. Þeir hafa þannig úrslitavald um það hvernig meirihluti kirkjuþings verði skipaður
hverju sinni.
Í ræðu minni við setningu kirkjuþings 2009 vakti ég máls á því hvort ekki væri tímabært að
stíga það afdráttarlausa skref í átt til aukins lýðræðis innan þjóðkirkjunnar að allt
þjóðkirkjufólk en ekki aðeins trúnaðarmenn í sóknarnefndum nyti kosningaréttar til
kirkjuþings. Þetta fékk þó ekki framgang á kirkjuþinginu þar sem það þingmál, sem þessi
hugmynd gat tengst, var fellt við fyrri umræðu og komst þannig ekki til umfjöllunar í
löggjafarnefnd þingsins. Það bíður því nýs kirkjuþings að huga að lýðræðisumbótum af þessu
tagi. Á meðan sú ábyrgð að velja leikmenn til setu kirkjuþingi er eingöngu í höndum
sóknarnefndarfólks leyfi ég mér að líta svo á að það sé ekki aðeins réttur þess heldur einnig
og ekki síður starfsskylda að taka þátt í kjörinu af heilum huga og láta sitt ekki eftir liggja.
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