
Den norske kirke i den økumeniske bevegelse - et kort overblikk  
 

GLOBALT 

 

Det lutherske verdensforbund 

Etablert 1947 

Norske medlemmer i LVFs råd: Helga 

Haugland Byfuglien og Jenny Skumsnes 

Moe 

 

 

Konfesjonell verdensfamilie. Alle 

medlemskirkene er i alter- og 

prekestolfellesskap med hverandre. Driver 

et omfattende humanitært arbeid.  

 

Kirkenes verdensråd 

Etablert 1948 

Norsk medlem i KVs sentralkomité: Kjetil 

Aano 

Generalsekretær: Olav Fykse Tveit 

 

 

Fellesskap av ortodokse, gammelkatolske 

og protestantiske kirker, med nært 

samarbeid med kirkelige humanitære 

organisasjoner. Den katolske kirke er 

medlem av Faith and Order-

kommisjonen.   

 

Ecumenical Advocacy Alliance 

Etablert 2000  

 

 

 

 

Nettverk av kirker og kristne 

organisasjoner som informerer og 

påvirker myndigheter, næringsliv og 

institusjoner, særlig når det gjelder 

handel, mat og hiv/aids. 

ACT Alliance 

Etablert 2010  

Kirkens Nødhjelp er medlem fra norsk 

side. 

 

Globalt bistandssamarbeid mellom mer 

enn 130 diakonale organisasjoner med 

kirkelig bakgrunn.  

 

 

REGIONALT  

 

Konferansen av europeiske kirker 

Etablert 1959 

Norske medlemmer i KEKs sentralkomité: 

Elise Sandnes og Erlend Rogne 

 

Fellesskap av ortodokse, gammelkatolske 

og protestantiske kirker i Europa. Danner 

en såkalt Regional Ecumenical 

Organizations (REO) i samarbeidet med 

Kirkenes verdensråd. Arbeider særlig med 

sosialetiske utfordringer og teologiske 

dialoger.  

 

 

Porvoofellesskapet 

Etablert 1996 

Norsk sekretær: Beate Fagerli 

 

Kirkefellesskap (church communion) 

mellom de anglikanske kirkene på De 

britiske øyer og de lutherske kirkene i 

Norden og Baltikum (med unntak av 

Latvia).  

 

  

KM 09.1/13 



Fellesskapet av protestantiske kirker i 

Europa (CPCE/GEKE) 

Etablert 1973 (Leuenbergfellesskapet) 

Norsk medlemskap fra 2000 

Norsk varamedlem i rådet: Kristin Graff-

Kallevåg  

 

Fellesskap av reformerte, unerte og 

lutherske kirker i Europa basert på 

Leuenberg-konkordien. Legger vekt på 

teologisk utviklingsarbeid i protestantisk 

sammenheng og i økumeniske samtaler.  

 

NASJONALT 

 

Norges Kristne Råd 

Opprettet i 1992. Fusjonerte i 2006 med 

Norges Frikirkeråd (opprettet 1902). 

Den norske kirke har tre medlemmer i 

styret.  

 

Norges Kristne Råd (NKR) er et nasjonalt 

økumenisk råd for norske kirkesamfunn. 

Samarbeidet gjelder blant annet 

religionspolitikk i Norge, flyktninge-

saker, fred og miljø, Midtøsten-

engasjement.  

 

 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

Medlem av Det lutherske verdensforbund 

fra 2005 

Den norske kirke og Frikirken er i 

kirkefellesskap gjennom LVF, og 

samarbeider gjennom Den norske 

nasjonalkomiteen i LVF og i andre 

sammenhenger. 

 

Metodistkirken i Norge 

 

Den norske kirke og Metodistkirken i 

Norge er i kirkefellskap basert på avtalen 

”Nådens Fellesskap” (1994). Relasjonen 

og samarbeidet ivaretas i dag gjennom 

Nådens Fellesskap (metodistisk-luthersk 

samtaleforum)  

 

Den katolske kirke i Norge 

 

Samarbeid med Den norske kirke i 

KATLUSA: Katolsk luthersk 

samtalegruppe 
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