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Protokoll  
Mellomkirkelig råd (MKR)  
22.-23.11.2012 

Kirkens hus, Oslo 

 

Til stede:  

Kjetil Aano (leder), Leif Christian Andersen, Marianne H. Brekken, Kjetil Drangsholt, 

Cathrine Waaler Halstensen (under sakene 31, 32 (øk. samarbeid i Norden, KEK og LVF), 33, 

35, 37, 39, 41 og 43), Hilde Nygaard Ihle, Oddhild Johnsen Klevberg, Kjell Nordstokke 

(under sakene 32 (KV, CPCE, NKR og Porvoo), 33, 34, 36, 38, 40 og 42), Erling J. Pettersen (BMs 

representant), Elise Sandnes (KEK-representant) (ikke under sakene 31, 32 (øk. samarbeid i 

Norden), 33, 35, 37, 39,41, 43), Anne Marie Helland (KNs representant) (under sakene 32 (KEK, 

LVF) 33, 35 og 36), Erlend Rogne (KEK-representant) (ikke under sakene 32 (KV, CPCE, NKR og 

Porvoo), 33, 34, 36, 38, 40 og 42), Kristine Sandmæl, Andreas Henriksen Aarflot og Ann-

Mari Aas 

Forfall:  

Eleanor Brenna, Helga Haugland Byfuglien (LVF-representant), Stephanie Dietrich (TN-

leder), Kjetil Fretheim (KISP-leder), Jenny Skumsnes Moe (LVF-representant), 

Til stede fra sekretariatet: 

Berit Hagen Agøy (generalsekretær), Camilla Aschjem, Liv Janne Dehlin, Beate 

Fagerli, Knut Hallen, Hilde Gunn Sletten, Jens-Petter Johnsen, Susanne Lende og 

Einar Tjelle  

Gjest: 

Johannes Heggland fra Kirkens Bymisjon 

 

På begynnelsen av møtet deltok rådsmedlemmene på Missiologisk Forum på 

Menighetsfakultetet der Kirkenes verdensråds misjonsdokument «Together Towards 

Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes» ble introdusert av Dr. 

Josseop Keum, sekretær for KVs Kommisjon for Verdensmisjon og Evangelisering. 

 

Den 23. november hadde Johannes Heggland, ass. generalsekretær i Kirkens 

Bymisjon, en innledning til sak 38/12: «Romfolket og kirken». 

 

Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører. Møtet ble ledet av MKRs leder 

Kjetil Aano. 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

MKR 
Oslo, 22.-23. november 2012 

KR 01.2/13 
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MKR 31/12 Protokoller  

 

1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 29.-30. mai 2012 

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 18. september 2012 

 

Vedtak: 

Protokollen tas til etterretning. 

MKR 32/12 Saker fra de økumeniske organisasjonene 

Økumenisk samarbeid i Norden 

 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar informasjonen om den framtidige organiseringen av det 

nordiske økumeniske samarbeidet til orientering.  

 

Norges Kristne Råd (NKR)  

 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering:  

 

1. Protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 26.9.12 

2. Rapport fra NKRs studietur til Roma 1.-6. mai 2012 

3. Rapport fra planleggingsmøte av pastoralutveksling Sudan og Sør-Sudan 22.-23. 

september 2012 i Nairobi 

Kirkenes verdensråd (KV) 

 

Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

 

1. Orientering om forberedelsene til generalforsamlingen i Busan  

2. Rapport fra Round Table- og Working Together-møter i Kirkenes verdensråd, 

Bossey økumeniske senter, 8.-10.5.2012 

3. Rapport fra møte i KVs sentralkomité 28.8.–5.9.2012 

4. Orientering om Arms Trade Treaty (ATT) 
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Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)  

 

Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

1. Rapport fra den 7. generalforsamling i Community of Protestant Churches in 

Europe (CPCE –Leuenberg kirkefellesskap), Firenze, 20.-26. september 2012  

2. 7th General Assembly CPCE Final Report 

3. CPCE notes Northern European Region 

 

Porvoo  

 

Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

- Kommuniké fra Porvoo Theological Conference 

- Porvoo Work Plan 

- Porvoo Prayer Cycle 

Det lutherske verdensforbund (LVF) 

 

Vedtak:  

MKR tar følgende saker til orientering: 

1. Rapport fra LWF European Church Leadership Consultation, Ostrava, Tsjekkia, 

10.-15. mai 2012. 

2. Rapport fra rådsmøtet i Det lutherske verdensforbund (LVF), Bogotá, Colombia, 

14.-19. juni 2012. 

3. Protokoll fra møte i LVFs Nasjonalkomité 18.09.12. 

 

Konferansen av europeiske kirker (KEK) 

 

Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

  

1. Rapport fra 2012 Plenary Meeting of the Church and Society Commission of 

Conference of European Churches 9.-14. mai 2012  

2. Rapport fra sentralkomitémøte i KEK 13.-16. september, Kreta 

MKR 33/12 Orienteringssaker  

 

1. Missiologisk fagdag i regi av NORME 22. november 2012 

2. Nestekjærlighetskampanjen. Beskyttelse og omsorg til barn på flukt – krav til den 

norske regjering 
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3. Konsultasjon om kirkeasyl, nye politiske aksjonsformer i kirker og kirkens rolle 

22. januar 2013 

4. Høring – forslag til endring i utlendingsforskriften – 15-månedersregelen for 

saksbehandlingen i Utlendingsnemnda  

5. Avisartikkel: Kirken, jøder og antisemittisme 

6. Rapport fra Nordisk religionsdialogkonferanse, København, 28.-30. august 2012 

7. Rapport fra deltagelse i det økumeniske nettverket for kristne i dialog med 

muslimer i Europa, Journées d'Arras, Crêt-Bérard, Puidoux, Sveits, 29. mai-2. juni 

2012 

8. Rapport om religion og utvikling  

9. Innlegg fra Den norske kirke v/Mellomkirkelig råd vedrørende Barn på flukt  

10. Menneskerettighetssøndagen  

11. Kronikk om ledsagerprogrammet  

12. Islamsk Råd og ekstremisme  

13. COP18  

14. Info om Barentssamarbeidet  

 

MKRs behandling: 

Church of England’s synode-nei til kvinnelige biskoper ble kommentert. Det er 

beklagelig, og dessuten krevende for Porvoo-samarbeidet. 

 

MKR diskuterte den siste tids hendelser om religiøs ekstremisme, og uttrykte støtte til 

sekretariatet for håndteringen og for dialogen med IRN og DMT.  

 

MKR-33/12 Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.  

MKR 34/12 Referatsaker  

 

1. Referat fra møte i Den norske kirkes nord/sør-informasjon 17.09.2012 

2. Referat fra møte i Samarbeidsråd for menighet og misjon 19. september 2012 

3. Protokoll fra møte i Katolsk-luthersk samtalegruppe (KATLUSA) 28.8.12 

4. Protokoll fra Kirkerådets møte 27.-28. september 2012  

5. Referat fra kontaktgruppen med Buddhistforbundet 16. april 2012  

6. Protokoll fra møte i kontaktgruppa for Mellomkirkelig råd og Det Mosaiske 

Trossamfund 15. mai 2012 og 24. oktober 2012 

7. Protokoll fra møte i kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge og 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 10. oktober 2012 (u.off. § 14.1)  

8. Protokoll fra møte i trialoggruppa Abrahams barn 11. oktober 2012  

9. Referat fra rådsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 04.09.12 

10. Protokoll fra møte i KISP 24.-25. mai 2012 og 10.-11. oktober 2012  

11. Referat fra møte i Nådens fellesskap 29. oktober 2012 

 

MKR-34/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering. 
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MKR 35/12 Godkjenning av omorganisering av Oslo-

koalisjonen 

 

MKR-35/12 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd vil uttrykke stor anerkjennelse for det arbeidet som er gjort i 

Oslokoalisjonen siden oppstarten i 1998. Mellomkirkelig råd takker Senter for 

menneskerettigheter og Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn for et godt og 

konstruktivt samarbeid om og i Oslokoalisjonen. Mellomkirkelig råd takker også alle de 

frivillige fra ulike tros- og livssynssamfunn og akademia som har lagt ned et betydelig 

arbeid for internasjonal tros- og livssynsfrihet i Oslokoalisjonen. 

 

2. Mellomkirkelig råd stiller seg bak dokumentet "Anbefalinger til Norsk senter for 

menneskerettigheter Om Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet" vedtatt av styret i 

Oslokoalisjonen 5.11.2012. 

 

3. Mellomkirkelig råd ser fram til et fortsatt tett og konstruktivt samarbeid med og i 

Oslokoalisjonen, både i prosjektene, i det fremtidige Rådet og med koordinator og Senter 

for menneskerettigheter. 

MKR 36/12 Økumeniske generalforsamlinger 2013 (KM-sak) 

MKRs behandling: 

Rådet diskuterte om saken burde være behandlingssak eller orienteringssak på 

Kirkemøtet i 2013. Det kunne være interessant for Kirkemøtet å diskutere flere sider 

av saken. Både hvordan KV utfordrer oss som kirke i dag, og hvilke bidrag vi kan gi 

KV som kirkefellesskap, er aktuelle vinklinger. Dokumentet «The Church – Towards 

a Common Vision» gir god oversikt over aktuelle kirkelige spørsmål knyttet til det å 

være kirke i det offentlige rom, og dokumentet burde være relevant for vårt arbeid 

med ny kirkeordning. Samtidig har vi mye å bidra med til KV, som støtte til 

generalsekretæren, økonomiske og menneskelige ressurser, og ikke minst en teologisk 

tenkning rundt diakoni.  

Ettersom saksdokumenter til generalforsamlingene ennå ikke foreligger, kan det bli 

vanskelig å forberede saken for behandling under Kirkemøtet. En mulighet vil være å 

ha saken oppe som orienteringssak i 2013, og deretter forberede en Kirkemøtesak til 

2014.  

 

MKR-36/12 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd anbefaler at saken «Økumeniske generalforsamlinger i 2013» 

blir orienteringssak på Kirkemøtet i 2013. Sakspapirer og program for 

generalforsamlingene vil ikke tidlig nok være tilstrekkelig kjent til at det er 

hensiktsmessig å lage en vedtakssak på Kirkemøtet i 2013. Det bes imidlertid om 

at det settes av tid til en plenumspresentasjon av orienteringssaken.   

 

2. Mellomkirkelig råd vil understreke Den norske kirkes berikende og forpliktende 

medlemskap i Kirkens verdensråd og i Konferansen av europeiske kirker.  
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3. Mellomkirkelig råd ber om å få en sak på Kirkemøtet i 2014 om oppfølgingen i 

Den norske kirke av de økumeniske generalforsamlingene i 2013. Denne saken 

kan sees i sammenheng med arbeidet med en handlingsplan for økumenikk (jf. 

KM-sak 12/11). 

MKR 37/12 Den norske kirkes søsterkirkerelasjoner 

 

MKR-37/12 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd vedtar forslag til avtaletekst med Den evangelisk lutherske 

kirke i Brasil (IECLB) med de endringsforslagene som framkom i møtet. 

 

2. MKR ber om at avtaleteksten oversendes IECLB og norske samarbeidspartner for 

innspill før signering. MKR ber videre om at signering av avtalen skjer med 

representanter for begge kirkesamfunn i løpet av 2013.  

 

3. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet ta initiativ til å utarbeide en konkret 

handlingsplan i samarbeid med IECLB og norske samarbeidspartnere. 

Handlingsplanen oversendes MKR til orientering før avtalen signeres.  

 

4. Mellomkirkelig råd vedtar forslag til avtaletekst med Den evangelisk lutherske 

kirke i Jordan og Det hellige land (ELCJHL) med de endringsforslagene som 

framkom i møtet.  

 

5. MKR ber om at avtaleteksten oversendes norske samarbeidspartnere og ELCJHL 

for innspill før signering. MKR ber videre om at signering av avtalen skjer med 

representanter for begge kirkesamfunn i løpet av 2013.  

 

6. Mellomkirkelig råd ber sekretariatet ta initiativ til å utarbeide en konkret 

handlingsplan i samarbeid med ELCJHL og norske samarbeidspartnere. 

Handlingsplanen oversendes MKR til orientering før avtalen signeres.  

MKR 38/12 Romfolket og kirken 

MKRs behandling: 

MKR tok utgangspunkt i en foreslått uttalelse om tilreisende rom, og fattet følgende 

vedtak: 

 

MKR-38/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd ber sekretariatet med utgangspunkt i forslag til vedtak og de 

momenter som kom fram i samtalen, om å: 

 

1. utarbeide et «julebrev» til menighetene om tilreisende romfolk, og oppfordre 

biskopene til å referere til dette i sine nyttårstaler. 
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2. sende et åpent brev til regjeringen, fylkesmenn og kommunene som inkluderer 

følgende momenter: 

 

 Regjeringen og kommunene må sammen finne løsninger på hvordan vi 

behandler tilreisende romfolk i Norge. 

 Regjeringen må igangsette en grundig situasjonsanalyse av utfordringene 

knyttet til de tilreisende romfolks livssituasjon.  

 Det må utarbeides handlingsplaner både nasjonalt og lokalt. 

 Offentlige myndigheter bør etablere konkrete tiltak som lokale tilbud om 

tilrettelagt camping og rimelig innendørs overnatting, samt tilbud som ivaretar 

grunnleggende sanitære behov for alle, uavhengig av statsborgerskap.  

 Norske myndigheter må styrke sitt engasjement og medansvar for en helhetlig 

europeisk politikk for romfolk.  

 Norske myndigheter må gjennom sitt internasjonale samarbeid arbeide for at 

humanitære minstestandarder sikres i europeiske storbyer.  

 Utfordre norske myndigheter til økt samarbeid med frivillige organisasjoner 

om tilreisende romfolk. 

MKR 39/12 Revidering av vedtektene til Den norske kirkes nord/sør-

informasjon (KUI) 

MKRs behandling: 

En liten redaksjonell endring: stryke parentesen i avsnittet under pkt. 5. 

 

MKR-39/12 Vedtak:  

MKR vedtar nytt mandat for Utvalg for Den norske kirkes nord/sør-informasjon. 

(Mandatet vedlegges). 

 

MKR 40/12 Oppfølging av KM-saken «Den norske kirke som 

evangelisk-luthersk kirke i økumenisk kontekst»   

MKRs behandling: 

Til arbeidet med ny kirkeordning ble det særlig bemerket:  

- Flere punkter i KV-dokumentet «The Church – Towards a Common Vision» bør 

trekkes inn i det overordnede arbeidet med kirkeordning. Kirken er kun kirke når 

den er til for andre. Fellesskapsaspektet ved det å være kirke, det diakonale 

aspektet og det sakramentale fellesskap er eksempler.   

- Til arbeidet med kirkens episkopale dimensjon kan innspill fra LVFs 

embetsdokument fra Lund 2007 trekkes inn. Her løftes det frem et utvidet 

tilsynsansvar hvor biskopens tilsynsansvar også strekker seg til menighetene, de 

fattige, osv. Også blant anglikanske kirker har interessante ting vært sagt, bl.a. om 

biskopen som «a leader in mission». 
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- Den norske kirke er en spesiell kirke i den forstand at lekfolk har det siste ord.  

Lekfolkets plass må være en vesentlig ting å videreføre i ny kirkestruktur. Dette 

har konsekvenser for forståelsen av episkopé, ikke bare som «kontrollinstans», 

men som strategi. Det må være tilsynsordninger for evangeliets skyld og for 

oppdragets skyld, ikke for kontrollens skyld. 

- Kirkerådet skal ha takk for initiativet til en refleksjonsprosess rundt ny 

kirkeordning. Dette gir selvbekreftelse som kirke og bidrar til å skape gode 

prosesser. Her er det viktig å bekrefte at vi vil høre til i det økumeniske 

felleskapet.  

- En av de store strukturelle og organisatoriske utfordringene er dannelsen av nye 

menigheter. I tidligere utredninger om kirkeordningen har det vært laget åpninger 

for at alternative menighetsdannelser skal kunne stå i et nært forholdt til Den 

norske kirke. 

Til forberedelse av reformasjonsmarkeringen i 2017 ble det særlig bemerket:  

- Dette vil være en viktig anledning for Den norske kirke til å markere hva det vil si 

å være kirke i det offentlige rom, med et diakonalt nærvær, et sosialetisk nærvær, 

et nærvær rundt livsriter, og hva dette nærværet betyr på lang sikt.  

- Den norske kirke kan lære av andre lutherske kirker som ikke er majoritetskirker, 

ikke minst når det gjelder en luthersk identitet. Her burde det være anledning til å 

utarbeide materiell, kunne en tenke seg katekismen utarbeidet på en ny måte i vår 

tid?  

- Signalene fra CPCE er en mangfoldig feiring av reformasjonsjubileet. Fra LVFs 

side legges det vekt på fornyelse i dag, hvor globale, økumeniske perspektiver 

blir hovedmomenter. Arbeidet for rettferdighet og slagordet «Not For Sale» kan 

være positivt å ta med seg videre.  

 

MKR-40/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd ber sekretariatet arbeide videre med oppfølgingen av 

Kirkemøtesak 12/11 ut i fra de momenter som kom frem i samtalen.  

MKR 41/12 Oppnevning av representant til KEKs 

generalforsamling 2013 

 

MKR-41/12 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet at Lemma Desta oppnevnes som 

delegat til KEKs generalforsamling i 2013, i stedet for Eva Frydenborg.  

 

2. Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet at Elise Sandnes blir delegasjonsleder.  
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MKR 42/12 Oppnevning av medlemmer til styret i Norges 

Kristne Råd fra Rådsmøtet 2013-2015 

MKRs behandling: 

Det ble stemt over tre forslag til kandidater på MKRs møte, nemlig Petter Normann 

Dille, Per Kristian Sætre og Torstein Eidem Nordal.  

Det ble foretatt valg i to omganger, først på styremedlem og så på vara. 

 

Avstemningsresultat: 

 

Første valgomgang (styremedlem): 

Petter Normann Dille  8 stemmer 

Per Kristian Sætre  2 stemmer 

Torstein Eidem Nordal 2 stemmer 

 

Andre valgomgang (vara): 

Per Kristian Sætre  8 stemmer 

Torstein Eidem Nordal 4 stemmer 

 

Det var 12 stemmeberettigede. 

 

MKR-42/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd foreslår for Kirkerådet at følgende personer oppnevnes til styret i 

Norges Kristne Råd for perioden fra Rådsmøtet 2013 til og med Rådsmøtet 2015: 

 

Medlem: Vara: 

Generalsekretæren i MKR Ass. generalsekretær 

Preses Visepreses 

Petter Normann Dille Per Kristian Sætre 

MKR 43/12 Oppnevning av medlem til Nådens fellesskap 

2013-15 

 

MKR-43/12 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd oppnevner Wenche Fladen som medlem fra Den norske kirke i 

Nådens fellesskap 2013-2015. 

 

 

 

Neste møte i MKR: 5.-6. mars 2012  

 

 

 

Vedlegg: 

Mandat for utvalg for Den norske kirkes nord/sør-informasjon 

Uttalelse: Be om varig og rettferdig fred i Israel og Palestina 
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