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N 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Protokoll  
Mellomkirkelig råd (MKR) 
 

24.-25.02.2010 
Kirkens hus, Oslo 
  

Til stede:  

Einar Vegge (nestleder), Gunnhild Bergset (vara for Henny Koppen), Helene Bjerkestrand, Wenche 
Fone (KNs vararepresentant) (ikke under sakene 2, 4, 14 og 15), Kjetil Fretheim (KISP-leder) (under sakene 
2 og 14), Harald Hegstad (TN-leder) (under sakene 2, 4, 14 og 15), Tale Hungnes (unntatt sakene 5, 6 og 
9), Oddhild Johnsen Klevberg, Kathrine Intelhus Lind-Solstad (vara for Rolf Steffensen), Jan Olav 
Olsen, Erling J. Pettersen (BMs representant), Erlend Rogne, Elise Sandnes (KEK-representant) 
(under sak 2), Atle Sommerfeldt (KNs representant) (under sakene 2, 4, 14 og 15), Norodd Stavenjord 
(vara for Kjetil Aano) og Helge Aarseth (LVF-representant) (under sakene 2, 4, 14 og 15) 
 

Gjester: 

Anne Anita Lillebø 

Forfall:  

Kjetil Aano (leder), Benedicte Aschjem, Jenny Skumsnes Moe, Kjell Bertel Nyland og Rolf 
Steffensen  

Til stede fra sekretariatet: 

Berit Hagen Agøy (påtroppende generalsekretær), Liv Janne Dehlin, Trude Evenshaug, Beate 
Fagerli, Knut Hallen, Estrid Hessellund, Jens-Petter Johnsen, Tore Johnsen, Svein M. Køhn, 
Sven Oppegaard, Jahn-Oluf Skonnord, Åshild Solgaard, Eivind Bendik Vollebæk og Gunnar 
Westermoen  
 
Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører.  
Oddhild Johnsen Klevberg innledet møtet med andakt.  
Møtet ble ledet av Einar Vegge (nestleder).  
Berit Hagen Agøy ble ønsket velkommen som påtroppende generalsekretær i MKR.  
  

DEN NORSKE KIRKE 
KIRKERÅDET, MELLOMKIRKELIG RÅD, SAMISK KIRKERÅD 

MKR 
Oslo, 24.-25. februar 2010 
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MKR  01/10 Protokoller 
 

MKR-01/10 Vedtak:  

 
1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 9.-10. september 2009  
 

Forslag til vedtak 

Protokollen ble godkjent. 

 
2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 7. desember 2009 
 

Ad sak MKR/AU 24/08: Einar Vegge er oppnevnt som nestleder i MKR. 
 
Forslag til vedtak 

Protokollen tas til etterretning. 

MKR  02/10 Saker fra de økumeniske organisasjonene 

Norges Kristne Råd (NKR) 

 
Vedtak 

Følgende saker tas til orientering: 

1. Protokollene fra styremøter i Norges Kristne Råd 24. september 2009 og 5. november 
2009 

2. Referat fra møte i Norsk Teologisk Samtaleforum (NTSF) 1. februar 2010 
3. Anbefalinger for Dåp av asylsøkere fra Flyktningenettverket 
4. Norges Kristne Råds anbefaling å videreføre praksis med kirkelig ektevigsel  
 
Konferansen av europeiske kirker (KEK) 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Elise Sandnes og Erlend Rogne som er medlemmene fra Den norske kirke i KEKs 
sentralkomité, orienterte om KEK generelt og om møte i sentralkomiteen i KEK 15.-19. 
desember 2009 spesielt.  
 
På sentralkomitémøtet ble Raag Rolfsen valgt inn i Church and Society Commission og Eva 
Frydenborg i Churches Commission for Migrants in Europe. Grunnet et stort underskudd i 
forbindelse med generalforsamlingen i 2009, er KEK i en svært vanskelig økonomisk 
situasjon. Det ville derfor være ønskelig om Den norske kirke kunne ha mulighet til å gi dem 
ekstra økonomisk støtte i år.  
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Hvis en skal sørge for at KEK beholder bredden og at de ortodokse blir værende i 
organisasjonen, er det viktig å styrke de teologiske læresamtalene. Vi bør derfor prioritere å 
støtte arbeidet i Churches in Dialogue-kommisjonen.  
 
Rådet bør ellers diskutere sine prioriteringer i forhold til de internasjonale økumeniske 
organisasjonene.  
 

Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar Rapport fra møte i Sentralkomiteen i KEK 15.-19. desember 2009 til 
orientering. 

Kirkenes Verdensråd (KV) 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Berit Hagen Agøy fortalte fra en flott innsettelsesgudstjeneste av Olav Fykse Tveit som 
generalsekretær i KV.  
 
Tore Johnsen orienterte om urfolksarbeidet i KV og LVF, og SKRs og MKRs rolle i dette. 
Det er usikkert om det fortsatt vil være en rådgiver for urfolksspørsmål i KV etter 2011. 
 
I samtalen etterpå ble viktigheten av at de norske delegatene fokuserer på urfolkstemaet under 
generalforsamlingen i LVF, understreket. MKR bør støtte en fortsettelse av stillingen som 
rådgiver for urfolk i KV. En bør også synliggjøre urfolksperspektivet i Skaperverk- og 
bærekraftprosjektet her i Norge. 
 
Atle Sommerfeldt ga en presentasjon av organiseringen av ACT Alliance som er en fusjon av 
ACT Internasjonal og ACT Development.  
 
Beate Fagerli orienterte om oppfølgingen av AGAPE-prosessen med særlig vekt på 
KEK/CLAI-møtet som ble arrangert i Oslo i november i fjor. Denne gruppen som består av 
representanter for medlemskirker i Latin-Amerika og Europa, leverer et skriftlig dokument til 
KV i 2011. 

 

Vedtak  

Følgende saker tas til orientering: 

1. Rapport frå møte i Sentralkomiteen i Kyrkjenes Verdsråd, august/september 2009  
2. Urfolksarbeidet i KV og LVF 
3. Sakene om ACT Alliance og AGAPE-prosessen 
 

Det lutherske verdensforbund (LVF) 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Martin Junge er valgt som ny generalsekretær. Nåværende generalsekretær Ishmael Noko går 
av 31.okt. Mark Hanson går av som president på generalforsamlingen, og det skal da velges 
en ny. MKR ønsker å få saken om valg av ny president opp på sitt rådsmøte i mai, slik at 
Dnks delegater kan få et råd om hvordan de skal stemme.  
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Konklusjonen på Pre-Assembly-møtet i Helsinki var at det forelå nominasjon av biskop Helga 
Haugland Byfuglien som nordisk visepresident i LVF, og at det ikke forelå andre forslag på 
kandidater.  
 
Viktige temaer for Dnk på generalforsamlingen er: 
Sammenslåing av generalforsamlinger i KVog LVF. 
Urfolk, knyttet opp med klimaspørsmål 
Mat og sult og fattigdomsbestemt sult 
Funksjonshemmede i kirken 
 

Vedtak  

Følgende saker tas til orientering: 

- Helge Aarseths rapport fra rådsmøte i Det lutherske verdensforbund 22.-27. oktober 2009 
- Vedtakene fra rådsmøtet 
- Informasjon om valg av ny generalsekretær i LVF 
- Forberedelsene til LVFs generalforsamling i 2010 

Porvoo 
 

Vedtak  

Følgende saker tas til orientering: 

1. Report from Meeting of Primates and Presiding Bishops of the Porvoo Communion of 
Churches, Porvoo, Finland, 10.-14.10.2009  

2. Minutes from the fifteenth Meeting of the Porvoo Agreement Contact Group, 14.-
16.10.2009, Porvoo, Finland.  

 

GEKE/Leuenberg 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Harald Hegstad presenterte dokumentet “Scripture, Confession, Church” som skal behandles i 
Teologisk nemnd. Forslag til høringssvar behandles på MKRs februarmøte i 2011.   
 
Beate Fagerli presenterte dokumentet ”Stand up for justice” som vil behandles i KISP før 
forslag til høringssvar legges fram for MKR i septembermøtet i år.  
 
En ny arbeidsgruppe av ungdom - ”Semper reformanda” - arbeider med kirkereformer. Fra 
Den norske kirke deltar Turid Skorpe Lannem.  
 
Sven Oppegaard informerte om arbeidet med det kirkelige embetet. Det er ventet at et 
dokument sendes ut på høring mot slutten av året.  
 

Vedtak  

1) MKR ber Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) utarbeide utkast til høringssvar for 
dokumentet ”Stand up for justice!” til MKRs møte 6.-7. september 2010. 
 

2) MKR ber Teologisk nemnd utarbeide utkast til høringssvar for dokumentet ”Scripture, 
Confession, Church” til MKRs møte i februar 2011.  
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3) MKR tar Rapport fra møte i GEKE-rådet i Genève 2.-4.10.2009 og møtet i presidiet i 

Zürich 15.-16.11.2009 til orientering. 

MKR  03/10 Orienteringssaker 

1. Recommended Ground Rules for Missionary Activities  
2. Rapport fra ROM-delegasjonsreise til Svenska kyrkans forskningsdager, Stockholm 02.-

04.12.2009 
3. Det europeiske migrasjonsåret 2010  
4. Rapport fra monitoreringsprosjekt SYNG HÅP 
5. Rapport fra SMMs studietur til Sør-Amerika 09.-25.10.2009 
6. Rapport fra besøk av daglig leder SMM til bispedømmene 
7. Rapport fra konferanse på Georgetown University, 6.-8.10.2009 – og litt annet 
8. Rapport fra reise til Jerusalem 12.-15.10.2009 
9. Rapport fra besøk i Jerusalem 20.-22.01.2009 
10. Edinburgh 2010 – Programmet for markeringen i Oslo  
11. Evangelisk luthersk kirke i et økumenisk fellesskap 
12. KM-sak 07/09: Kristne innvandrere og menighetene i Norge 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Pkt. 11: Evangelisk luthersk kirke i et økumenisk fellesskap 
Det ble orientert om forberedelsen av denne saken til KM i 2010 og 2011. 
 
Pkt. 12: KM-sak 07/09: Kristne innvandrere og menighetene i Norge 
Innholdet i KM-dokumentet gir også momenter til en handlingsplan. Ansvarsfordelingen 
mellom MKR og KR i denne saken bør avklares.  

 

MKR-03/10 Vedtak: 

1. Pkt. 3: Det europeiske migrasjonsåret 2010:  
1. MKR slutter seg til teksten i ”Dette vil vi”-dokumentet. 
2. MKR ber sekretariatet om å forberede en sak om en mindre restriktiv 

arbeidsinnvandringspolitikk til behandling i rådet i løpet av 2010.  
 

2. Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering. 
 

MKR  04/10 Referatsaker 

1. Protokoller fra Kirkerådet 17.-18.09.09 og 15.11.09 
2. Referat fra KISP-møte 22.-23. september 2009 
3. Protokoll fra møte i KUIs prosjektkomité 23.11.09 og 21.09.09 
4. Protokoll fra møte i Kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for 

Den norske kirke 09.11.09 (u.off.) 
5. Referater fra møter i Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM) 14. september 2009 

og 3. desember 2009  
6. Protokoll fra rådsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn (STL) 24.11.2009 
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7. Referat fra møte i Nådens fellesskap 12.10.2009  
8. Referat fra møte i LVFs Nasjonalkomité 7. desember 2009 
 

MKR-04/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering 

MKR  05/10 Årsrapport fra de sentralkirkelige råd  2009 (KM-sak) 

 

MKR-05/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd godkjenner årsrapporten om Mellomkirkelig råds virksomhet i 2009. 
Meldingen oversendes til Kirkerådet til endelig godkjenning. 

MKR  06/10 Årsplaner for de sentralkirkelige råd 2010 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
I kapittelet om Økumenikk og Internasjonale spørsmål i årsplanen ligger en utfordring i det å 
øke det internasjonale engasjementet på lokalt menighetsplan. Dette gjelder Samarbeid for 
Menighet og Misjon, men også internasjonalt økumenisk arbeid, religionsdialog og 
innvandring og integrering Det er en viktig å få fram at dette ikke bare er for noen få spesielt 
interesserte.  
 
Følgende korreksjoner ble tatt inn i årsplanen:  
 
- I pkt.7.5 2): Erstatte ”etter København” med ”Opp mot Cancun” for å oppdatere 

tidspunktet i målsatsingen. Tilføye: …”inkludert i Norge” sist i punktet.  
- Under delmål 7.6 skal KUI  stå som ansvarlig.  
- Under Delmål 7.6., 1. kolonne, skal det stå: Styrke Den norske kirkes engasjement for 

rettferd, fred og vern om skaperverket.  

 

MKR-06/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar det fremlagte forslag til årsplan for rådets arbeid for 2010 med de 
endringer som fremkom i møtet.  
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MKR  07/10 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 
 

MKR-07/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd anbefaler at Kirkerådet vedtar den fremlagte budsjettfordeling for 2010 
for Mellomkirkelig råds virksomhet. 

MKR  08/10 Fordeling av OVF-midler til søsterkirker og økumeniske 
organisasjoner 2010  

 

MKR-08/10 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd tildeler kontingenter til følgen de organisasjoner med denne 
interne fordeling:     

 Kirkenes Verdensråd        kr 1 530 000 
 Det lutherske verdensforbund     kr 1 525 000 
 Ecumenical Advocacy Alliance     kr        5 000 
 Konferansen av europeiske kirker (KEK)     kr    335 000 
 Churches Commission on Migrants in Europe   kr      50 000 
 Menneskerettighetsfondet      kr      90 000 
 Leuenberg kirkefellesskap      kr      40 000 
 Kirkelig Fredsplattform      kr      28 000 
 World Ass. for Christian Communication    kr        1 000 
 Flyktningenettverket       kr      50 000 
 Norges Kristne Råd       kr    260 000 
          kr 3 914 000 
 
2. Mellomkirkelig råd tildeler til generalforsamlinger og  

delegasjonsutgifter       kr   300 000  
     
3. Mellomkirkelig råd tildeler innenfor del I (50 %) til KV og LVF kr   964 300 
     
a) Mellomkirkelig råd tildeler til prosjekter i regi av  
Kirkenes Verdensråd og KEK kr 482 150 med følgende interne fordeling: 

 
1. Solidarity with indigenous people - global coordination (P2042A)         kr  245 000  
2. WCC and the Ecumenical Movement in the 21st century (YYP1)          kr    50 000  
3. Called to be the one church: (YP201)                                                       kr    85 000  
4. International Ecumenical Peace Convocation 2011 (DOV) (P3011A)    kr    54 350  
5. Konferansen av Europeiske kirker (2. år av forskningsprosjekt om 
       misjon i Europa)                                                                                       kr    47 800  

 
      SUM                                                                                                          kr 482 150 
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b) Mellomkirkelig råd tildeler til prosjekter i regi av  
Det lutherske verdensforbund kr 482 150 med følgende interne fordeling:    

1. Tilskudd til "The LWF Foundation-Endowment Fund"                           kr 257 150 
2. Ecumenical Dialogue and Relations, PGS003                                          kr 180 000 
3. Institute for Ecumenical Research, Strasbourg.  
       Utgifter til deltakelse fra kirkene i sør til det  
       internasjonale økumeniske seminaret.                                                      kr   45 000   

 
        SUM                                                                                                         kr 482 150 

  
c) Mellomkirkelig råd gir sekretariatet fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i  
tildelingen dersom endringer i de enkelte prosjekter gjør det nødvendig.  
Totalbeløpene til hver organisasjon skal ikke endres.     
     
4. Mellomkirkelig råd tildeler innen del II (40 %)                kr  771 400  

til støtte til søsterkirker og partnerorganisasjoner i henhold til  
saksorienteringen og de endringer som framkom i møtet.    

 
5. Mellomkirkelig råd tildeler innen del III (10 %) til bygging av  

vennskapsrelasjoner med søsterkirker følgende beløp og fordeling:              kr  192 900 
  

Agder 9/33 kr 52.600 
Sør-Hålogland 9/33 kr 52.600 
Tunsberg 8/33 kr 46.800 
Møre 7/33 kr 40.900 

MKR  09/10 Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) – 
Virksomhetsplan og budsjett for 2010 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
KUI har fått den bevilgning fra Norad som de har søkt om for 2010. Ny informasjonsstrategi 
og søknad om ny rammeavtale 2011-14 sendes til NORAD innen 31.05.2010.   
 
Da en av de faste medlemmene i KUI nå går ut av komiteen, foreslår KUI at 1. varamedlem 
rykker opp som nytt fast komitémedlem (Jan Bjarne Sødal), mens 2. vara (Toril Rusås) rykker 
opp som 1. vara. Ingen ny 2. vara oppnevnes.  
 

MKR-09/10 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd godkjenner KUIs virksomhetsplan og budsjett for 2010. 
 
2. Mellomkirkelig råd støtter beslutningen om at 1. varamedlem (Jan Bjarne Sødal) rykker 

opp som vanlig medlem i KUI, mens 2. vara (Toril Rusås) rykker opp som 1. vara, og at 
ingen ny 2. vara oppnevnes. 
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MKR  10/10 Oppnevning av leder for KISP 2010-2011 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det ble gitt en orientering om prosessen fram til forslag av kandidaten for MKR.  
 

MKR-10/10 Vedtak:  

Kjetil Fretheim oppnevnes som leder av KISP for perioden 2010-11. 

MKR 11/10 Statsbudsjettet 2011. Prioriteringer for Kirkerådets 
område 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det ble påpekt at det er viktig å holde frem at spørsmålet om økte kontingenter ikke kan 
holdes opp mot andre deler av budsjettet. På sikt bør derfor midlene overføres til 
statsbudsjettet, uten at dette skal gå utover overføringen av andre midler. Det er derfor 
ønskelig at Kirkerådet fortsetter å arbeide for å få dette inn på statsbudsjettet igjen. 
 

MKR-11/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar det fremlagte forslag til orientering med følgende kommentarer:  
 
1. Det tas til etterretning at overføring av kontingentene til økumeniske organisasjoner fra 

OVF til statsbudsjettet ikke vurderes som et realistisk forslag. MKR vil imidlertid peke på 
at disse kontingentene ligger under "fair membership fee" når det gjelder flere av 
organisasjonene. Det ville også vært sterkt ønskelig om Den norske kirke hadde kunnet 
bidra slik som Svenska kyrkan til å avhjelpe den økonomiske krisen som er oppstått i 
KEK. For å møte slike behov kunne det ha vært naturlig med en rammebevilgning til 
"Deltakelse i internasjonale økumeniske organisasjoner" som kunne gjøre det mulig å øke 
medlemskontingentene ut over OVF-tildelingen, og dessuten ha ressurser til 
ekstraordinære tiltak når akutte behov melder seg. 

 
2. Det er en stor utfordring å assistere norske menigheter lokalt i utfordringer med å etablere 

og opprettholde relasjoner til personer av annen tro som er bosatt i lokalsamfunnet. 
Initiering av samtaler om religiøse spørsmål er ønskelig i denne sammenheng. OVF-
prosjektet "Religionsmøtet og menighetene" (ROM) hadde som hensikt å styrke 
oppmerksomhet og kompetanse på dette feltet. Men det muliggjorde bare en start på en 
slik utvikling. I arbeidet med etableringen av et kontinuerlig arbeid ble ansvaret lagt til 
rådgiver for religionsdialog og integrering. Det er imidlertid ikke mulig for én rådgiver 
med et eksisterende omfattende arbeidsfelt å ivareta dette feltet alene. Da det ble besluttet 
å etablere et "Kirkelig Senter for religionsmøte og dialog" (KSRD) med Areopagos og 
Oslo bispedømme som hovedpartnere, var det også naturlig å tenke at dette senteret kunne 
være en ressurs for menighetene - med kurs og veiledning. MKR engasjerte seg derfor i 
planleggingen av dette senteret, som ble etablert i januar d.å. Det er imidlertid nødvendig 
at MKR bidrar økonomisk til senterets drift. Og dette må i første omgang gjelde 
prøveperioden på tre år. For inneværende år blir det bidratt med kr 80.000 som en del av 
det tilskuddet over OVF på kr 100.000 som skal gå til tredje året av ROM-prosjektet. For 
2011 og 2012 burde det finnes midler til dette formålet på statsbudsjettet. Dette både fordi 
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feltet er stort og viktig i dagens livssynssituasjon i Norge, og fordi det hos våre politikere 
er stor oppmerksomhet og forståelse for at det må satses her. Som en nødløsning kan det 
søkes på Eckbos legat. Men det er ikke naturlig at et så vesentlig arbeid for kirken på 
landsbasis skal baseres på tilskudd fra legat. Det hadde vært sterkt ønskelig om en ramme 
på kr 100.000-150.000 kunne vært avsatt til å oppmuntre, styrke og veilede menigheter 
til å engasjere seg i religionsmøter og dialog. Størstedelen av beløpene ville kunne gå til 
KSRD.   

MKR  12/10 Den tyskspråklige menigheten i Norge og Den norske 
kirke 

 

MKR-12/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd takker for henvendelsen fra den tyskspråklige menigheten i Norge ved 
pastor Friedbert Baur. Saken har interesse for Den norske kirkes forhold til minoritets-
språklige menigheter i Norge. MKR ber MKRs generalsekretær - i samarbeid med Kirkerådet 
og Oslo biskop – om å videreføre kommunikasjonsprosessene om den aktuelle tematikken 
generelt og med den tyskspråklige menigheten i Norge spesielt.   

MKR  13/10 Kirkelig senter for religionsmøte og dialog 
 
Sammendrag  
 
Da prosjektet ”Religionsmøtet og menigheten” (ROM-prosjektet) ble avsluttet i 2008, ble det 
pekt på behovet for en ombygging og oppfølging av prosjektet videre. Det ble bestemt at et 
nytt prosjekt over en treårsperiode skulle følge opp menigheter som hadde deltatt i ROM-
prosjektet. Målet er at disse menighetene skal bli ressursmenigheter som på sikt kan bistå og 
veilede andre lokalmenigheter som står i et religionsmøte. 
 
Det er tenkt at senteret kan overta mye av den nasjonale oppfølgingen av de ulike 
ressursmenighetene for religionsdialog i Den norske kirke. I samarbeid med MKR skal 
senteret bl.a. ha kontakt med de lokale ressursmenighetene, gi dem faglig bistand og arrangere 
årlige fagsamlinger samt en nordisk nettverkssamling i 2011. 
 
Etter avtale med MKR skal senteret representere Dnk i Dialogens hus som er under etablering 
i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Der skal senteret sammen med 
de andre ansatte og brukere på Dialogens hus (for eksempel Islamsk Råd Norge og 
Buddhistforbundet) fungere som knutepunkt for de mange aktører, organer, etater, frivillige 
virksomheter og liknende som møter religionsrelaterte utfordringer som ligger i det 
flerreligiøse og mangfoldige samfunnet. Det er av stor strategisk betydning at Den norske 
kirke er til stede i dette nybrottsarbeidet, hvor den kan spille en offensiv og positiv rolle i 
relasjon til andre tros- og livssynssamfunn og i den offentlige samtalen. 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Anne Anita Lillebø, daglig leder i Kirkelig senter for religionsmøte og dialog, innledet med 
en orientering om opprettelsen av senteret. 
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MKR-13/10 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd tar saken til orientering og godkjenner den foreslåtte 
samarbeidsavtalen mellom Kirkelig senter for religionsmøte og dialog og Mellomkirkelig 
råd for Den norske kirke. 

 
2. Mellomkirkelig råd vedtar følgende uttalelse om Kirkelig senter for religionsmøte og 

dialog: 
 

Religionsdialog er ikke et nisjeprosjekt for spesielt interesserte. Det angår alle troende, 
kirken som helhet og storsamfunnet for øvrig. Derfor ønsker Mellomkirkelig råd å 
uttrykke glede over det nyetablerte Kirkelig senter for religionsmøte og dialog, med 
Areopagos, Oslo bispedømme, Mellomkirkelig råd og Kirkens Nødhjelp som 
samarbeidspartnere. 
 
Dialog kan gi ny kunnskap, utdype forståelsen vår av hverandre og utfordre våre 
holdninger. Vi ser det som særlig viktig at lokalmenigheter inspireres og utrustes til 
religionsdialog. Det nye senteret kan på en unik måte spre erfaringer om det som allerede 
er gjort, skape nettverk og bistå med faglig kompetanse. Vår tid trenger arenaer hvor 
tillitsfulle relasjoner bygges – relasjoner som bærer også når man ikke blir helt enige. 
Kirkelig senter for religionsmøte og dialog vil være en viktig ressurs for å gi tyngde, 
trygghet og utfordringer til alle involverte i dette arbeidet. 
 
Det er derfor også ønskelig at det nye senteret representer Den norske kirke i Dialogens 
hus som er under etablering i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). 
Det er av stor strategisk betydning at Den norske kirke er til stede i dette nybrottsarbeidet, 
hvor den kan spille en offensiv og positiv rolle i relasjon til andre tros- og livssyns-
samfunn og i den offentlige samtalen. 

MKR  14/10 Sivile fredsstyrker i Norge 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
MKR understreket at hovedanliggendet er krav 1 om at Regjeringen får utført en 
mulighetsstudie om innføring av en sivil fredsstyrke, noe som forhåpentligvis vil resultere 
i opprettelsen av sivile fredsstyrker i Norge. Det ble stilt spørsmålstegn ved krav 2, og særlig 
elementet om at den sivile fredsstyrken bør kunne være et første skritt på veien mot en 
yrkeskarriere som fredsarbeider. Dette er et komplisert spørsmål, og et anliggende som bør 
utredes nøyere før det fremsettes som et krav. 
Mellomkirkelig råd valgte likevel å støtte kampanjen i sin helhet.  
 

MKR-14/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd slutter seg til Norges Fredslags kampanje for sivile fredsstyrker.  
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MKR  15/10 Oppfølging av KM-saken om de kristne i Midtøsten 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Viktig at flere instanser i Den norske kirke samordner sitt engasjement i denne saken.  
 

MKR-15/10 Vedtak:  

På bakgrunn av KM-vedtaket fra 2008 og i tråd med oppfordringen fra kristne i Midtøsten 
foreslås følgende vedtak: 
 
1. MKR har lyttet til stemmen fra palestinske kristne i dokumentet ”Et sannhetens øyeblikk” 

og vil bidra til at budskapet gjøres kjent i Den norske kirke. 
 
2. MKR erkjenner kirkens ansvar for en teologisk og etisk drøfting av problemstillingene 

knyttet til konflikten i Det hellige land og ber TN og KISP arbeide videre med disse 
spørsmålene i lys av dokumentet. 

 
3. MKR ber om at styringsdokumentet ”Hovedområder i engasjementet for Midtøsten” 

oppdateres for perioden 2010-2011 og legges frem på rådets møte i mai. 
 
Neste møte i Mellomkirkelig råd: 19.-20. mai 2010 på Kirkens hus i Oslo.  
 


