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Oppnevning av delegat fra Dnk til KEKs 
generalforsamling i 2013 

 

Sammendrag  

På sitt møte 6.-7. desember behandlet Kirkerådet denne saken. Forslaget fra 

Mellomkirkelig råd om å velge prosjektleder i Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i Norges 

Kristne Råd, Lemma Desta, som delegat, falt på dette møtet. I stedet gjorde Kirkerådet 

følgende vedtak:  
 

1. Kirkerådet sender saken tilbake til Mellomkirkelig råd. Rådet bes om å fremme 

forslag på en kandidat som er medlem av Den norske kirke. 

2. Kirkerådet behandler oppnevningssaken på nytt i sitt møte 31.januar 2013. 

3. Kirkerådet oppnevner Elise Sandnes som leder for delegasjonen. 

 

Sekretariatet i Mellomkirkelig råd foreslår - i samråd med Kirkerådets direktør – 

generalsekretær i Areopagos, Raag Rolfsen, som delegat fra Dnk til KEKs 

generalforsamling i 2013. 

 

Fokuset for Raag Rolfsens engasjement har vært internasjonal politikk/etikk og etikk 

knyttet til økonomisk globalisering. Av dette har det fulgt to kirkelige publikasjoner 

Sårbarhet og sikkerhet (no. 2000, eng. 2001) og Kirken og den økonomiske 

globaliseringen (no./eng. 2007). 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 06/13 
Oslo, 31. januar-1. februar 2013 
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På bakgrunn av arbeidet med Kirken og den økonomiske globaliseringen ble han i 2007 

med i referansegruppen for Poverty, Wealth and Ecology (PWE) i Kirkenes verdensråd 

(KV). Han ble der spurt av representanter fra Konferansen for europeiske kirker (KEK) 

om å bli med i en arbeidsgruppe om globalisering i KEK fra 2008. Med utgangspunkt i 

denne gruppen ble han med i dialogprosjektet mellom KEK og det latinamerikanske 

kirkerådet (CLAI), som blant annet hadde et dialogmøte i Oslo i november 2009. Siden 

2010 har han vært Den norske kirkes representant i Church and Society Commission i 

KEK. 

 

I forhold til migrantarbeidet ledet han utredningen Religiøst mangfold og militær enhet. 

Dette var et pionerarbeid i å tenke nytt omkring mangfoldssamfunnet. I hans nåværende 

arbeid som direktør i Stiftelsen Areopagos er han tett involvert i arbeidet med migranter. 

Areopagos driver tre dialogsentre sammen med tre bispedømmer. Her står arbeidet med 

innvandrerbefolkningen sentralt. Organisasjonen jobber også med konkrete migrantkirker 

lokalt, ikke minst den kinesiske menigheten. 

 

Se ellers vedlagte CV.  

 

Forslag til vedtak  

 
Kirkerådet oppnevner Raag Rolfsen som delegat til KEKs generalforsamling i 2013.  
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