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Protokoll  
Mellomkirkelig råd (MKR) 
 

09.-10.09.2009 
Kirkens hus, Oslo 
  

Til stede: 

Berit Hagen Agøy, Berit M. Andersen (BMs representant), Harald Hegstad (TN-leder) (under sakene 
40 (KV), 41, 48, 50, 53), Harold Holterman (vara for Kjell Bertel Nyland), Tale Hungnes (unntatt sakene 
39, 45, 47, 48, 50, 51, 53), Oddhild Johnsen Klevberg, Henny Koppen, Kathrine Intelhus Lind-
Solstad (vara for Rolf Steffensen), Lino Lubiana (vara for Benedicte Aschjem), Erlend Rogne (unntatt 
sakene 39, 45, 47, 50, 51, 53), Raag Rolfsen (KISP-leder), Elise Sandnes (KEK-representant) (unntatt 
sakene 42, 44, 49, 52), Atle Sommerfeldt (KNs representant) (ikke under sakene 39, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 
51, 52, 53), Morten Stensberg (vara for Jenny Skumsnes Moe), Einar Vegge, Kjetil Aano og Helge 
Aarseth (LVF-representant) 

Forfall:  

Benedicte Aschjem, Helene Bjerkestrand, Jenny Skumsnes Moe, Kjell Bertel Nyland, Rolf 
Steffensen 

Til stede fra sekretariatet: 

Olav Fykse Tveit, Guro Almås, Liv Janne Dehlin, Trude Evenshaug, Beate Fagerli, Knut 
Hallen, Estrid Hessellund, Jens-Petter Johnsen, Sven Thore Kloster, Sven Oppegaard, Per 
Tanggaard og Gunnar Westermoen  

Gjester: 

Biskop Thomas fra Den koptiske kirke i Egypt. 
 
Møtet ble ledet av Berit Hagen Agøy (leder), og som vanlig fulgte man ordningen med en 
saksordfører for hver sak.  
 
Den første dagen var det seminar hvor Faith and Order-dokumentet “The Nature and Mission 
of the Church” ble behandlet. Roar Fotland innledet om arbeidet med teksten i Norsk 
teologisk samtaleforum og Harald Hegstad tilsvarende på vegne av Teologisk nemnd.  

DEN NORSKE KIRKE 
KIRKERÅDET, MELLOMKIRKELIG RÅD, SAMISK KIRKERÅD 

MKR 
Oslo, 9.-10. september 2009 
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MKR  39/09 Protokoller 
 

MKR-39/09 Vedtak:  

 
Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 13.-14.05.2009 
 
Protokollen ble godkjent. 

MKR  40/09 Saker fra de økumeniske organisasjonene 

NORGES KRISTNE RÅD (NKR) 
 

Vedtak 

Protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 10. juni 2009 tas til orientering. 
 

K IRKENES VERDENSRÅD (KV) 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det ble orientert fra møtet i KVs sentralkomité 26.8.-2.9.2009. 
Mellomkirkelig råd gratulerte og uttrykte stor begeistring for valget av Olav Fykse Tveit som 
ny generalsekretær i KV. Rådet gledet seg over at dette åpner for forsterket satsing på 
samarbeidet med KV fra Dnks side. 
 
Rådet understreket dessuten at Dnks medlemskontingenter til de økumeniske organisasjonene 
må komme inn på statsbudsjettet igjen, slik at de bevilgningene som i dag tas fra OVF-
midlene til dette, kan frigjøres til programarbeid i disse organisasjonene. 
 

Vedtak  

Mellomkirkelig råd henstiller til Kirkerådet at de OVF-midler som frigjøres dersom Dnks 
medlemskontingenter til de økumeniske organisasjonene kommer inn på statsbudsjettet igjen, 
må brukes til programarbeid i disse organisasjonene. 
 

GEKE  - LEUENBERG 
 

Vedtak  

Mellomkirkelig råd tar rapporten fra Stephanie Dietrich om GEKE og Sven Oppegaards 
redegjørelse for arbeidet i GEKEs studiekommisjon om embete, ordinasjon og tilsyn til 
orientering.  
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KONFERANSEN AV EUROPEISKE KIRKER (KEK) 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det ble orientert fra sentralkomiteens møte, forslag til omstrukturering samt økonomi i 
organisasjonen. Kommisjonenes rolle for KEKs aktivitet ble fremhevet. 
 
Det ble orientert om forholdet mellom KEK og KVs arbeid i Europa. KEKs tradisjonelt gode 
kontakt med katolikkene ble fremhevet som en fortsatt viktig oppgave. Interessant er også at 
KEKs generalforsamling oppnevnte en komité for å assistere sentralkomiteen i videre arbeid 
med omorganisering. MKR uttrykte også tilfredshet med at KEK igjen har mulighet for å 
styrke sitt fokus på misjon.  
Det ble orientert om Poverty, Wealth and Ecology, en prosess som følger opp KVs AGAPE-
prosess og arbeid med økonomisk globalisering. 
 
MKR er bedt om å fremme forslag til kandidater til KEKs kommisjoner. Valg av medlemmer 
i kommisjonene foretas av sentralkomiteen.  
 

Vedtak  

 
1. MKR tar rapporten fra møtet i KEKs sentralkomité 13.-14.07.2009 til orientering. 
 
2. Mellomkirkelig råd vedtar følgende prosess i nominasjonen av kandidater fra Dnk til ”the 

Church and Society Commission”, ”the Churches in Dialogue Commission” og ”the 
Churches’ Commission for Migrants in Europe”: 
- MKR-medlemmene gis mulighet til å komme med forslag til personer til 

kommisjonene innen 1. oktober. 
- MKR får tilsendt forslagene på nominerte kandidater til de tre KEK-kommisjonene til 

godkjenning på e-post med svarfrist innen 12. oktober. 
- Sekretariatet sender det endelige forslaget til nominerte kandidater til KEK innen 15. 

oktober.  
 

DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND (LVF) 
 
Sammendrag 
 
Forberedelse til LVFs generalforsamling 2010  
 
Det er sendt innbydelse til alle delegatene og LVFs nasjonalkomité om å delta på en 
forberedelsesdag på Lovisenberg tirsdag 8. desember d.å. Det er grunn til å regne med at det 
innen den tid vil foreligge forberedelsesmateriale godkjent av LVFs råd på dets møte i 
oktober. 
 
Forberedelsen generelt, også til denne dagen, skjer i samarbeid med LVFs nasjonalkomité. 
Norsk deltakelse på et nordisk forberedelsesmøte i Helsinki 27. januar 2010 og et europeisk 
forberedelsesmøte i Bratislava 13.-17. mars 2010 er også under forberedelse. 
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Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Prosessen for valg av ny generalsekretær i LVF ble diskutert, og det ble særlig uttrykt kritikk 
for manglende åpenhet rundt kandidater og valg. MKR oppfordret Dnks medlem i rådet i 
LVF, Helge Aarseth, om å følge prosessen nøye.  
 
Det ble også orientert om andre konsultasjoner i LVF.  
 

Vedtak  

1. Mellomkirkelig råd tar saken til orientering.  
 
2. Mellomkirkelig råd delegerer til MKR/AU å velge deltakere til de eksterne 

forberedelsesmøtene til generalforsamlingen i LVF.  
 
3. Mellomkirkelig råd ber Dnks medlem i rådet i LVF, Helge Aarseth, om å følge nøye 

prosessen med valg av ny generalsekretær i LVF. 

MKR  41/09 Orienteringssaker 
 
1. Høringssvar på MUF-forskrift 
2. Utflukt09 - 5 dager for en human asylpolitikk  
3. Rapport fra jubileet til ELCJHL 
4. Rapport fra møte i COCOP 2009, 11.-14.05.2009 i Betlehem 
5. Rapport fra vennskapskonferanse i Skien 12.-13.6. 2009 
6. Vennskapsheftet  
7. Årsmelding fra KN 2008 
8. Oppfordring fra norske muslimer og kristne om å stoppe volden mot kristne i Pakistan 
9. Oppfølging av ROM-prosjektet  
10. Rapport fra reise til Jerusalem 03.–06.08.2009 (U.off.) 
11. Rapport fra Sjømannskirkens 52. generalforsamling, Bergen 26.–28. juni 2009 
12. Feltprestkorpsets høring om religiøst mangfold og militær enhet 
13. Interreligiøs felleserklæring mot vold i familien og nære relasjoner  
14. Edinburgh 2010  
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Ang. pkt 3: Rapport fra jubileet til ELCJHL 
Det ble minnet om at søknad om årlig menighetsoffer til ELCJHL må sendes innen fristen. 
Det er ønskelig med en rapport fra ELCJHL ved årsskiftet om hvilke av Dnks menigheter som 
har sendt ofringer, og hvilke beløp som er mottatt, i tillegg til en kort orientering MKRs 
sekretariat kan formidle til menighetene.  
 
Ang. pkt 14: Edinburgh 2010  
Det ble gjort oppmerksom på at 6. juni 2010 er søndagen for solidaritet med Midtøsten. 
Edinburgh 2010-markeringen bør derfor legges til en annen søndag. 
 

MKR-41/09 Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering.  
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MKR  42/09 Referatsaker 

 
1. Protokoll fra Kirkerådet 27.-28.05.09 
2. Protokoll fra møte i KUIs prosjektkomité 25. mai 2009  
3. Protokoll fra rådsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 02.06.09 
4. Protokoll fra møte i Kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for 

Den norske kirke 10.03.09, 04.06.09 og 20.08.09 
5. Referat fra møte i Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM) 10.-11. juni 2009  
6. Protokoll fra møte i den Katolsk-lutherske Samtalegruppen (KATLUSA) 27.05. 2009 
 

MKR-42/09 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar referatsakene til etterretning. 

MKR  43/09 Innvandrere og menighetene (KM-sak) 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det ble lagt vekt på at der man har fått til god inkludering i menighetene, har det vært 
utarbeidet konkrete strategier, mål og satsinger. KM får nå mulighet til å igangsette flere slike 
strategier og på den måten ta lederskap og styre en utvikling av Dnk. Det handler om at Dnk 
skal forbli en folkekirke– også for den kristne innvandrerbefolkningen. 
Det er problematisk at dagens kirkeordning ikke åpner tilstrekkelig opp for nære relasjoner 
mellom Dnk og innvandrermenigheter. 
Menighetene kan oppfordres til aktivt å invitere innvandrermenigheter til å bruke 
kirkerommet, og de kan oppfordres til å bli lokale beslutningspåvirkere for økt 
integreringsarbeid i lokalsamfunnet. 
 

MKR-43/09 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd takker for forslaget til saksorientering til KM-saken ”Innvandrere og 
menighetene”, og vil gjennom denne saken bidra til at Den norske kirke lokalt, regionalt 
og nasjonalt viser hva det er å være kirke i et norsk, multikulturelt fellesskap hvor om lag 
40 % av innvandrerne til landet kommer fra en kristen kulturbakgrunn. 

  
2. Den norske kirke er ut fra den kristne tro forpliktet på å jobbe for økt inkludering av 

innvandrere. Bibelen setter klare standarder for gjestfrihet og behandling av innflyttere. 
Evangeliet framhever alle menneskers likeverd, og kirken bærer på en trosbasert 
motivasjon til åpenhet og kommunikasjon med gjester og innvandrere. 

 
Det å være kristen er også å være del av et internasjonalt fellesskap av troende. Troen gir 
på den måten både en lokal tilhørighet og en internasjonal identitet. Kristne innvandrere 
blir derfor en ressurs for kirkevirkeligheten i Norge, ikke bare fordi de kan bidra med 
fornying og mangfold i menighetene, men også fordi de beriker vår kristne selvforståelse. 

 
3. Den norske kirke må forholde seg til kristne innvandrere både som organiserte fellesskap 

og som enkeltmennesker som søker til menighetene. Det er viktig at kirken forholder seg 
til begge disse kategoriene fordi de krever ulik tilnærming. 
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4. Mellomkirkelig råd ber Kirkemøtet vise lederskap i denne situasjonen, og vedta at det 
gjennomføres strategier for dette som svarer på de utfordringer som er presentert i 
sakspapiret. 

 
5. Mellomkirkelig råd ber om at saksorienteringen bearbeides videre i lys av det som kom 

fram i samtalen i rådet, før det sendes til Kirkemøtet. 
 
6. Mellomkirkelig råd foreslår at Kirkerådet gjør følgende vedtak: 

”Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet om å fatte vedtak som er i samsvar med det som er 
foreslått i dokumentet”. 

MKR  44/09 Innspill til årsplan for avdeling for økumenikk og 
internasjonale spørsmål 2010 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
I tillegg til vedlagte årsplaner ble det gitt muntlig informasjon fra noen av avdelingens 
overordnede prioriteringer, særlig oppfølging av formaliserte økumeniske relasjoner.  
 
Det ble lagt vekt på betydningen av Mellomkirkelig råds tilbakemeldinger til sekretariatet, 
ikke minst i kommende periode med forandring i ledelsen og permisjoner.  
 

MKR-44/09 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd sier seg tilfreds med at de forslag til prioriterte delmål for 2010 som 
ble lagt fram til drøfting, og forutsetter at de fremkomne kommentarene tas hensyn til i det 
videre arbeidet med avdelingens årsplaner. 

 
2. Mellomkirkelig råd forutsetter at bemanningssituasjonen forblir den samme dersom 

årsplanene skal kunne gjennomføres.  

MKR  45/09 Oppnevning av representant fra Dnk til Norsk Teologisk 
Samtaleforum 2010-2013 

 

MKR-45/09 Vedtak:  

Ådne Njå oppnevnes som representant fra Den norske kirke til Norsk Teologisk 
Samtaleforum 2010-2013.  
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MKR  46/09 Oppfølging av KEKs generalforsamling 2009 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Rapporten fra KEKs generalforsamling i juli 2009 bør tydeliggjøres og oversendes til KM. 
Mellomkirkelig råd. Rådet merket seg med glede at Dnk nå får to medlemmer i KEKs 
sentralkomité, Erlend Rogne og Elise Sandnes, noe som betyr at Dnk får et stort ansvar for 
denne organisasjonen i kommende periode.  

 

MKR-46/09 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd takker for orienteringen fra KEKs generalforsamling i Lyon, 
Frankrike, 15.-21.07.09. Rådet merker seg at Dnk har to medlemmer i sentralkomiteen, og 
at begge ifølge MKRs statutter også er medlemmer i MKR hele den perioden de er 
medlemmer i KEKs sentralkomité. 

 
2. Mellomkirkelig råd ber om at rapporten fra KEKs generalforsamling bearbeides, og at den 

endelige utgaven oversendes Kirkemøtet.  

MKR  47/09 Oppnevning til Porvoo Church Leaders Consultation, 
18.-21.03.2010 

 

MKR-47/09 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd oppnevner følgende delegasjon til Porvoo Church Leaders Consultation – 
i Sigtuna, Sverige, 18.-21. mars 2010: 
 
1. Preses, biskop Olav Skjevesland 
2. Generalsekretær i Mellomkirkelig råd 
3. Leder i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy 

MKR  48/09 Styrking av funksjonen som Bispemøtets preses 

 

MKR-48/09 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd er orientert om utredningen ”Styrking av funksjonen som Bispemøtets 
preses”, avgitt i august 2009, og er enig i at det er nødvendig å styrke rollen som den 
ledende biskop i Den norske kirke.  

 
2. Mellomkirkelig råd vil legge vekt på at embetsteologiske og økumeniske aspekter må 

utredes bedre fram mot etableringen av det nye tolvte bispeembetet. 
 
3. Mellomkirkelig råd vil understreke behovet for at Den norske kirke utvikler sin 

ledelsesstruktur med tanke på både enheten innen Den norske kirke og hvordan Den 
norske kirke framstår i samfunnet og i samarbeid med andre kirker.  
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4. Mellomkirkelig råd vil understreke at det må gis tilstrekkelig tid for å utrede de sider som 
er nevnt ovenfor og andre viktige premisser før det etableres nye varige ordninger for 
presesembetet.   

MKR 49/09 Innspill til Statsbudsjettet 2011. Prioriteringer for det 
helhetskirkelige området 

 

MKR-49/09 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd ber Kirkerådet ta med følgende punkt i sitt forslag til prioriteringer i 
statsbudsjettet for 2011: 
 
Kirkerådet ber departementet ta inn kontingentene til de økumeniske organisasjonene på 
statsbudsjettet igjen, og at utgifter i forbindelse med disse organisasjonenes 
generalforsamlinger også dekkes av statsbudsjettet. 

MKR  50/09 Høringssvar – gudstjenestereformen  

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det ble understreket at det bør utformes egne utskrevne ordninger for ulike gudstjenester, bl.a. 
solidaritetsgudstjenester, med god bruk av KUIs liturgiske ressursbank.  
Det er ønskelig at vanskelige teologiske begreper forklares i MKRs høringssvar.  
 

MKR-50/09 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd takker høringsutvalget for dets arbeid med gudstjenestereformen. Med de 
kommentarene som fremkom i samtalen, slutter MKR seg til de ulike dokumentene som til 
sammen utgjør MKRs høringssvar.  

MKR  51/09 Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) - 
Årsrapport og regnskap 2008, inkl. midtveisrapport 
2007-2010 

 

MKR-51/09 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd godkjenner KUIs årsrapport og regnskap for 2008, inkl. 
midtveisrapport 2007-2010. 

 
2. Mellomkirkelig råd oppfordrer KUIs prosjektkomité til å arbeide med ny 

informasjonsstrategi for nord/sør-informasjon og å utarbeide søknad om ny rammeavtale 
2011-2014. 
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MKR  52/09 Uttalelser om Midtøsten fra Kirkenes Verdensråd 

 

Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det ble påpekt at boikott er et komplekst virkemiddel. Den norske oversettelsen av ”Ropet fra 
Amman” bør følge den engelske utgaven under pkt. 9.7. Det oppfordres videre til at 
internasjonale økumeniske uttalelser som MKR støtter, gjøres lettere tilgjengelig på kirkens 
nettside.  
 

MKR-52/09 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd kjenner stor uro med hensyn til den betydelige utviklingen av nye 
jødiske bosettinger og utvidelsen av eksisterende bosettinger på okkupert palestinsk 
område. Dette skjer i åpenbar strid med folkeretten.  

 
2. Mellomkirkelig råd verdsetter det engasjementet Kirkenes Verdensråd har vist i forholdet 

til Midtøstenkonflikten, blant annet gjennom Palestine/Israel Ecumenical Forum (PIEF). 
Mellomkirkelig råd gir sin sterke støtte til budskapet i "Ropet fra Amman” og uttalelsen 
”WCC calls to freeze and dismantle Israeli Settlements”.  

 
3. Mellomkirkelig råd vil uttrykke sin støtte til finansministerens avgjørelse om å trekke ut 

Pensjonsfondets investeringer i Elbit Systems. Dermed understrekes det også på denne 
måten at muren/gjerdet Israel har bygd, er i strid med internasjonal lov ved at det ikke 
følger internasjonalt anerkjente grenser.  

MKR  53/09 Prosess – Ansettelse av ny generalsekretær i 
Mellomkirkelig råd 

 

Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Fordi MKR ikke møtes igjen før februar 2010, ønsket rådet å gi MKR/AU fullmakt til å uttale 
seg på vegne av MKR til direktørens innstilling. Rådet understreket at det ønsker seg 
offentlighet rundt søkerne. Rådet vil få tilsendt den offentlige søkerlisten. 
 
Det ble påpekt at det er viktig med en sterk økumenisk-teologisk kompetanse hos den 
framtidige generalsekretæren i MKR. Internasjonal erfaring og kommunikative 
brobyggeregenskaper ble også framhevet som viktige egenskaper. 
 

MKR-53/09 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd delegerer til MKR/AU å uttale seg om de søkerne som innstilles til 
stillingen som generalsekretær i Mellomkirkelig råd.  
 
 
 
Neste møte i Mellomkirkelig råd: 24.-25. februar 2010 på Kirkens hus, Oslo.  
 
 
 


