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Referanser: MKR 13/12, KR 24/12, MKR 42/12 

 

Saksdokumenter:  

KR 64.1/12 Personalopplysninger - Lemma Desta Gonamo 

 

 

Oppnevning av delegat fra Dnk til KEKs 
generalforsamling i 2013 

Sammendrag 

Kirkerådet oppnevnte  i sitt møte i mai delegater fra Den norske kirke til KEKs 

generalforsamling i 2013. I ettertid har det vist seg at en av delegatene ikke har anledning 

til å delta på generalforsamlingen, og det er derfor behov for en nyoppnevning. 

 

Det foreslås at Lemma Desta oppnevnes som delegat til KEKs generalforsamling i 2013. 

Lemma Desta er ordinert luthersk prest fra Etiopia (Mekane Yesus-kirken) og jobber som 

prosjektleder i Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i Norges Kristne Råd. 

 

Kirkerådet bes om å drøfte det prinsipielle ved Mellomkirkelig råds forslag som vil 

innebære at en av Den norske kirkes delegater ikke er medlem av Dnk. 

 

Forslag til vedtak  

1. Kirkerådet oppnevner xxx som delegat til KEKs generalforsamling i 2013, i stedet for 

Eva Frydenborg.  

 

2. Kirkerådet oppnevner Elise Sandnes som leder for delegasjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

KR 64/12 
Oslo, 6.-7. desember 2012 
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Saksorientering  

Kirkerådet behandlet i sitt møte i mai sak om oppnevning av delegater til KEKs 

generalforsamling som avholdes i 2013. Rådet fattet følgende vedtak (24/12) 

 

Kirkerådet oppnevner følgende personer som delegater fra Dnk til KEKs 

generalforsamling i 2013: 

Elise Sandnes 

Erlend Rogne 

Biskop oppnevnt av Bispemøtet 

Eva Frydenborg 

Andreas H. Aarflot (ungdomsdelegat) 

 

Det har nå vist seg at Eva Frydenborg ikke har mulighet til å stille som delegat til KEKs 

generalforsamling i 2013, en  ny delegat må derfor oppnevnes. Eva Frydenborg var 

oppnevnt særlig på bakgrunn av sin erfaring med innvandrermenigheter og arbeidet i 

Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME).  

 

Det er derfor ønskelig at den nye personen som oppnevnes, kan fylle kvoten også for 

Churches Commission for Migrants in Europe (CCME). Da antall delegater til KEKs 

generalforsamling i 2013 er skåret betydelig ned, er medlemskirkene bedt om å inkludere 

innvandrere eller representanter for innvandrermenigheter i sine delegasjoner.   

 

Det har vært diskutert med Kirkerådets avdeling for kirkeordning om Den norske kirkes 

delegater strengt tatt må være medlemmer av Den norske kirke. Det anbefales fra 

Mellomkirkelig råds møte at føringene fra KEK i dette tilfellet bør gå foran en slik 

prioritering.  

 

Basert på den gjensidige nytteverdien Den norske kirke og organisasjonene kan ha av slik 

deltakelse, foreslås det at Lemma Desta oppnevnes som delegat til KEKs generalforsam-

ling i 2013. Lemma Desta er ordinert luthersk prest fra Etiopia (Mekane Yesus-kirken) og 

jobber som prosjektleder i Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i Norges Kristne Råd. 

 

Kjønns- og aldersbalansen i delegasjonen er fortsatt ivaretatt.  

 

 

Mellomkirkelig råd fattet på sitt møte 22.-23. november følgende vedtak:  

 

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 leder for 

delegasjonen.  


