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Protokoll  
Mellomkirkelig råd (MKR)  
14.-16.09.2011 
Comfort Hotel Park, Trondheim 
 

Til stede:  

Kjetil Aano (leder), Helga Haugland Byfuglien (LVF-representant) (ikke under sakene 24 (KEK, 
NKR, CPCE og Porvoo), 26, 28 og 31), Karen Andrine Flatø, Ingvill Hagesæther Foss, Kjetil 
Fretheim (ikke under sakene 23, 24, 26 og 29), Harold Holtermann (ikke under sak 26), Jakobe 
Olea T.H. Juul (kun under sakene 24 (KEK, NKR, CPCE og Porvoo), 26, 28 og 31, Oddhild Johnsen 
Klevberg, Henny Koppen, Nina Elisabeth Lind, Jenny Skumsnes Moe (LVF-representant) 
(under sakene 23, 24 (LVF) og 29), Kjell Nordstokke (ikke under sakene 23, 24 (LVF) og 29), Erling 
J. Pettersen (BMs representant), Erlend Rogne (KEK-representant) (kun under sakene 24 (KEK, NKR, 
CPCE og Porvoo), 26, 28 og 31), Elise Sandnes (KEK-representant) (ikke under sakene 23, 24 (LVF) og 
29), Helje Kringlebotn Sødal og Stina Frøvoll Torgauten 
 

Forfall: 

Anne Lise Brenna Ording, Harald Hegstad (TN-leder), Atle Sommerfeldt (KNs representant) 

Gjester: 

Representanter fra Nidaros bispedømme: biskop Tor Singsaas, leder i 
bispedømmerådet Ola T. Lånke, stiftsdirektør Kristian Stendahl, seksjonsleder Britt 
Arnhild Wigum Lindland, rådgiver Einar Vegge, rådgiver Olav Dahle Svanholm og 
seksjonsleder Steinar Skomedal  

Til stede fra sekretariatet: 

Berit Hagen Agøy (generalsekretær), Liv Janne Dehlin, Beate Fagerli, Knut Hallen, 
Estrid Hessellund, Jens-Petter Johnsen og Einar Tjelle  
 
Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører. Møtet ble ledet av MKRs leder 
Kjetil Aano.  
 
Onsdag 14. sept. hadde Samisk kirkeråd, Nidaros bispedømme og Mellomkirkelig råd et 
felles seminar med tema: ”Hvordan forvalte nasjonal kirkelig identitet og samtidig være 
økumenisk og internasjonalt orientert?”  
 
Torsdag 15. sept. hadde Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd et felles seminar med 
følgende forsoningstematikk:  
1. Forsoningsarbeid i samisk kontekst fra forsoningsarbeidet i Nord-Salten  
2. Forsoningsarbeid med et internasjonalt misjonsperspektiv  

DEN NORSKE KIRKE 
Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 

MKR 
Trondheim, 14.-16. september 2011 
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MKR 23/11 Protokoller  
 

MKR-23/11 Vedtak:  

 

1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 9.-10. mars 2011 
 

Forslag til vedtak 

Protokollen ble godkjent. 

 
2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 9. mai 2011 

 
Forslag til vedtak 

Protokollen tas til etterretning. 

 
3. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 25. august 2011 
 

Forslag til vedtak 

Protokollen tas til etterretning. 

MKR 24/11 Saker fra de økumeniske organisasjonene 

Norges Kristne Råd (NKR)  
Vedtak 

MKR tar protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 4. mai 2011 og rådsmøte 22.-23. 
mars 2011 til orientering. 

Kirkenes Verdensråd (KV)  
Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 
 
1. Rapport fra lanseringen av ”Christian Witness in a Multi-Religious World: 

Recommendations for Conduct”, Genève, 28. juni 2011 
2. Rapport fra Round Table- og Working Together-møter i Kirkenes Verdensråd, 

Genéve, 21.–24. juni 2011 
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Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)  
Mellomkirkelig råds behandling: 

Det er positivt med mange gode bidrag fra Den norske kirke i dette arbeidet. MKR bør på 
et senere tidspunkt drøfte CPCEs framtid og funksjon. Vi må unngå unødvendige dobbel-
strukturer i europeisk økumeniske arbeid.  

Vedtak  

Følgende saker tas til orientering: 
 
1. Dokumentet ”A Time to Live and a Time to Die” 
2. Rapport fra møte i Assembly Planning Committee i Roma/Firenze 24.-27.3.2011 
3. Church of Norway’s Response to the CPCE Doctrinal Discussion on Scripture - 

Confession – Church 
4. Church of Norway’s Response to the CPCE Doctrinal Discussion on Ministry - 

Ordination – Episkopé 

Porvoo  
Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar Rapport fra Porvoo Interfaith Consultation, Gøteborg, 28.-31. 
mars 2011 til orientering. 

Konferansen av europeiske kirker (KEK)  
Mellomkirkelig råds behandling: 

Erlend Rogne og Elise Sandnes redegjorde for noe av den kritiske situasjonen i KEK og 
for viktige saker og prosessen fram mot generalforsamlingen i 2013. Et reelt problem er 
mangel på åpenhet i rekrutteringen av ny generalsekretær. Et annet er en meget anstrengt 
økonomi og krevende og kompliserte strukturer.  

Vedtak 

Mellomkirkelig råd tar følgende saker til orientering: 

1. Rapport fra generalforsamlingen i Churches’ Commission for Migrants in Europe, 
Bucureşti, 16.-19. juni 2011 

2. Rapport fra planlegging av KEKs generalforsamling i 2013 med foreløpig rapport fra 
KEKs Revision Working Group 

 

Det lutherske verdensforbund (LVF)   
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Jenny Skumsnes Moe og biskop Helga Haugland Byfuglien rapporterte fra møte i LVFs 
råd i juni og arbeidet med LVFs strategiplan.  
 
Vi bør diskutere hvordan LVFs strategi kan gjøres kjent i MKR og Dnk for øvrig. 
LVFs Nasjonalkomité i Norge er en viktig arena for å styrke relasjonen mellom lutherske 
kirker og organisasjoner og LVF.  
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Vedtak  

MKR tar følgende saker til orientering: 
 
1. Rapport fra konsultasjon for LVFs europeiske rådsmedlemmer samt økumeniske 

rådgivere, Augustana Centre, London, 6.-8. april, 2011  
2. Rapport fra prosjektkomitémøte i DMD (LVF) mai 2011 
3. Rapport fra rådsmøte i LVF 9.-14. juni 2011 i Genève 

Strategiplanen for LVF 2012-2017 – Endelig utgave  
- MKR ønsker at sekretariatet følger opp strategiplanen og sender relevante saker til 
rådet for videre behandling 

MKR 25/11 Orienteringssaker  

 
1. Årsrapport og regnskap for Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) 2010  
2. Rapport fra delegasjonsbesøk til Kina fra Den norske kirke, Areopagos og NMS, 18.–

24. mars 2011  
3. Informasjon relevant i asyl- og utvisningssaker vedrørende borgere av Iran som har 

anført konvertering til kristendom som beskyttelsesgrunnlag  
4. Utvalg for tros- og livssynspolitikken  
5. Kairos-konsultasjonen 31. august 2011  
6. Vennskapskonferansen 23.-24. september 2011  
7. Strategiplan for samisk kirkeliv  
8. Religionsdialog og arbeid mot fremmedfrykt og ekstremisme 
9. Tro til forandring-arrangement 5.-6. nov. 2011 
10. Rapport fra COCOP-møte 11.-12. mai 2011 (u.off. § 14.1) 
11. Rapport fra International Ecumenical Peace Convocation, Jamaica, 17.-25. mai 2011 
12. Cop17 og kirkelig engasjement 
13. Kirkelig oppfølging av 22. juli  
14. Kjent inventar i nytt hus  
15. Dalitkonferanse 4. November 

 

Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Ad punkt 6: Vennskapsseminaret er avlyst pga. for få påmeldte. 
 
Ad punkt 13: Kirkelig oppfølging etter 22.7.: Dokumentet ” 22. juli: Nestekjærlighet og 
sårbarhet på veien videre” ble lagt fram og presentert på møtet.  
 

MKR-25/11 Vedtak: 

1. Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.  
 
2. Ad punkt 13: Kirkelig oppfølging etter 22.7.: 

1. MKR har mottatt dokumentet ”22. juli: Nestekjærlighet og sårbarhet på veien 
videre” som et viktig ressursdokument 
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2. MKR ber generalsekretæren - i samarbeid med leder – om å bearbeide teksten i 
tråd med innspillene under samtalen med tanke på publisering, for eksempel i 
form av en kronikk. 

3. MKR ber om at teksten bearbeides og gjøres tilgjengelig for relevante 
økumeniske organisasjoner og samarbeidskirker. 

MKR 26/11 Referatsaker  

 
1. Referat fra møte i Nådens fellesskap 28.02.2011 
2. Protokoll fra møte i katolsk-luthersk samtalegruppe (KATLUSA) 19.05.2011 (u.off. § 

14.1)   
3. Protokoll fra møte i kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd 

for Den norske kirke 2. mars 2011 og 8. juni 2011 (u.off. § 14.1)   
4. Protokoll fra møte i KUIs prosjektkomite 11.03.2011 og 09.05.2011  
5. Referat fra KR 15.-16.03.2011 
6. Protokoll fra rådsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn (STL) 30. mars 

2011 
7. Protokoll fra Kirkens Nødhjelps representantskapsmøte, Lillestrøm, 27.-28. mai 2011 
8. Referat fra møte i Samarbeidsråd for menighet og misjon SMM-rådets møte 17. mars 

2011  
9. Protokoll fra møte i Teologisk nemnd (TN) 10.-11. mars 2011 
 

MKR-26/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering. 

MKR 27/11 Oppfølging av KM-sak 12/11: Den norske kirke som 
evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst  

 

Sammendrag  
 
Siden 2008 har en refleksjonsprosess rundt det å være evangelisk-luthersk kirke i dag 
funnet sted. Gjennom konsultasjoner og en studieprosess i regi av Teologisk nemnd ble 
publikasjonen ”Kirke nå” utgitt. Boken ble sendt som ressursdokument til hovedtemaet 
på Kirkemøtet i 2011, ”Å være evangelisk-luthersk kirke i dag”. I tillegg ble temaet 
behandlet som egen sak, hvor Kirkemøtet behandlet saken. 
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Mellomkirkelig råds behandling: 

MKR drøftet den videre oppfølgingen av KM-saken: 
 
- Målgruppe for en bevisstgjøringsprosess om luthersk identitet må være tydelig, og en 

slik prosess må begynne tidlig. 
- Viktige saker har behov for å bli konkretisert for å gjøres anvendelige på grunnplan. 

Her finnes materiale utarbeidet av andre kirker som kan være nyttig i arbeidet med å 
utvikle konkret materiell. 

- Refleksjonsprosessen krever tid lokalt. Dette kan gi erfaringer som det er viktig å 
samle i forkant av reformasjonsjubileet 2017. Skal en presentere kirken, må 
prosessen ta høyde for det pågående arbeidet med ny kirkeordning.  

- Det viktigste er å begynne å forberede seg raskt på hva man egentlig er i ferd med å 
markere i 2017. Her er den økumeniske dimensjonen veldig viktig. 

- Det er viktig at en bevisstgjøringsprosess ser fremover, ikke bare konsentrerer seg 
om historie. 

 

MKR-27/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar å oversende forslaget til KR om oppfølging av KM 12/11, og 
ønsker å fremheve viktigheten av følgende:  
- MKR bes om å benytte boken ”Kirke nå” som en ressurs i det videre 

oppfølgingsarbeidet 
- KR, MKR, SKR og BM bør snarlig trekkes inn i den teologiske refleksjonen i 

arbeidet med ny kirkeordning  
- Refleksjonsprosessen rundt det å være luthersk må engasjere kirkens grunnplan 
- Det er behov for å tydeliggjøre den diakonale, samfunnsmessige og kirkekritiske 

siden i markeringen av 1517  

MKR 28/11 Innspill til  årsplaner 2012  
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det ble gjort et gruppearbeid hvor rådets medlemmer ble bedt om å gi innspill til 
prioriteringer for neste år. Det ble levert inn skriftlige kommentarer. 

 

MKR-28/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd ber om at sekretariatet tar med seg hovedpoengene fra rådets drøfting 
for arbeidet med årsplanen for 2012. 
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MKR 29/11 Misjon til forandring - Utfordringene fra  Edinburgh 
2010 (KM-sak 2012) 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
- Dokumentet skal strammes opp og forkortes.  
- Hvordan bruke et språk om misjon som folk forstår, uten at vi mister vår identitet? 
- Få med den positive bekreftelsen av misjon som UKM2010 ga uttrykk for. 
- Tydeliggjøre at misjon også er å gjøre Jesus kjent i vår sekulariserte kultur. 
- Savner litt om prester og forkynnelse. Det forkynnes for lite om misjon i løpet av et 

år.  
- Inkludere også det misjonsarbeidet Dnks menigheter er engasjert i som skjer utenfor 

SMM-samarbeidet. 
- Til vedtak 5: Spiss punktet eller del det opp i flere. 
- Kan dokumentet inneholde noen gode eksempler som gir inspirasjon og hjelp til å 

konkretisere i lokalmenighetene? (Jf. lay-out på UKM med faktaruter og et mer 
leservennlig oppsett). 

 

MKR-29/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd har drøftet dokumentet og ber administrasjonen arbeide videre med 
det på grunnlag av de synspunkter som kom frem i samtalen, og ber om at saken legges 
fram i MKRs novembermøte.    

MKR 30/11 Det norske engasjementet i Afghanistan  
 

MKR-30/11 Vedtak:  

MKR vedtar uttalelsen om Ny norsk politikk i Afghanistan med de innspill som kom fram 
i møtet. Uttalelsen følger vedlagt. 
 
Uttalelsen ble vedtatt mot en stemme.  

MKR 31/11 Forslag til saker fra MKR til KM 2013 
 

MKR-31/11 Vedtak:  

MKR foreslår at følgende saksområder vurderes videre med tanke på 
kirkemøtebehandling i 2013: 
1. Religionspolitikk - hvis KM skal avgi høring til Stålsett-utvalget (i samarbeid med 

KR)  
2. ’Rettferdig fred’   
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MKR 32/11 Nominering av representanter fra Dnk til CPCEs 
generalforsamling 2012 

Sammendrag  
Community of Protestant Churches in Europe (CPCE) avholder sin sjuende 
generalforsamling i Firenze, Italia, fra 20. til 26. september i 2012. Hovedtema er ”Free 
for the Future – Protestant Churches in Europe”, hvor kirkeforståelse og 
kirkereformprosesser vil stå i fokus. Den norske kirke er tildelt tre delegater. Den norske 
kirke har vært involvert i flere arbeidsgrupper som har bidratt til høringsdokumenter om 
ekklesiologi, etikk, sosialt ansvar, kirkereformer og kirkelig utdannelse. Alle disse 
høringsprosessene vil bli behandlet under generalforsamlingen. Det er derfor ønskelig 
med kompetanse på et eller flere av disse feltene, samt bredde i delegasjonen.  
 

MKR-32/11 Vedtak:  

MKR foreslår for Kirkerådet følgende delegater til CPCEs generalforsamling i 2012:  
 
Biskop Erling Pettersen (fra Bispemøtet) 
Einar Vegge 
Ingvill Hagesæther Foss 
 
Stephanie Dietrich deltar som visepresident i CPCE, uten stemmerett. I tillegg deltar 
generalsekretær i MKR og en representant fra sekretariatet. 

MKR 33/11 Oppnevning av medlemmer til KISP 2012-15 
 

MKR-33/11 Vedtak:  

Saken utsettes til MKRs møte i november.  

MKR 34/11 Oppnevning av medlemmer til KUIs prosjektkomité 
2012-15  

 

MKR-34/11 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd oppnevner følgende personer som medlemmer og varamedlemmer til 
KUIs prosjektkomité 2012-15: 
 
Kristian Larsen  
Maria Skjerdingstad  
Bendik Vollebæk  
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Ellen Hestnes Ribeiro  
Wenche Fladen   
Lars Hellerdal  
Rita Knutsen Ims  
Astrid Fylling (vara) 
Åshild Solgaard (vara) 
 
Global info/Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp oppnevner hver sin observatør.  

MKR 35/11 Oppnevning av medlemmer til Teologisk nemnd 
2012-15 

 

MKR-35/11 Vedtak:  

MKR oppnevner følgende personer som medlemmer til Teologisk nemnd for perioden 
2012-2015: 
 
Vidar Haanes (Menighetsfakultetet) 
Hallgeir Elstad (Teologisk fakultet) 
Knut Alfsvåg (Misjonshøgskolen) 
Helen Storelv Rabone med vara Øystein Gjerdrum (Samisk kirkeråd) 
Borg biskop (Bispemøtet) 
Kjersti Gautestad Norheim (menighetsprest) 
Stephanie Dietrich (Diakonhjemmet høgskole)  
Oddbjørn Leirvik (Teologisk fakultet)  
Svein Granerud (Normisjon) 
Ulla Schmidt (Stiftelsen Kirkeforskning) 
Gunnar Haaland (Høgskolen i Oslo) 
Idar Kjølsvik (Høgskolen i Nord-Trøndelag)  
Kristin Graff-Kallevåg (Menighetsfakultetet) 
 
Metodistkirken og Frikirken oppnevner hver sin observatør.   
 
 
Neste møte i Mellomkirkelig råd: 23.-24. november 2011 i Oslo. 
 
 
Vedlegg: Uttalelse fra Mellomkirkelig råd: Ny norsk politikk i Afghanistan   
 
 
 
 
 


