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N 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Protokoll  
Mellomkirkelig råd (MKR)  
 
19.-20.05.2010 
Kirkens hus, Oslo 
  

Til stede:  

Kjetil Aano (leder) (ikke under sakene 18, 19, 20 (2. gang), 21, 22, 24, 28 og 29), Benedicte Aschjem, 
Kjetil Fretheim (KISP-leder) (under sak 20 (1. gang), Harald Hegstad (TN-leder) (ikke under sakene 16, 
17 (LVF, KV og KEK 29), 19, 24, 25 og 26) Tale Hungnes (ikke under sakene 20 (2. gang) 21 og 22) 
Oddhild Johnsen Klevberg, Jenny Skumsnes Moe (ikke under sakene 17 (LVF, KV og KEK 29), 19, 
24, 25, 26, 28 og 29), Kjell Bertel Nyland (ikke under sak 19), Kathrine Intelhus Lind-Solstad (vara 
for Rolf Steffensen) (ikke under sakene 17 (Porvoo, GEKE og NKR), 18, 19, 20 (2. gang), 21, 22, 24 og 28), 
Erling J. Pettersen (BMs representant) (ikke under sak 28), Jan Olav Olsen, Erlend Rogne, Elise 
Sandnes (KEK-representant) (ikke under sakene 17 (Porvoo, GEKE og NKR), 18, 20 (2. gang), 21, 22, 24 og 
28), Atle Sommerfeldt (KNs representant) (ikke under sakene 17 (LVF, KV og KEK), 18, 19, 25, 26, 27, 28 
og 29) og Einar Vegge 
 

Gjester: 

Jorunn Andestad Langmoen, Israelsmisjonen, og Ida Suhrke og Ida Jørgensen Thinn, 
representanter for ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI) 

Fra Norges Kristne Råd: Styreleder Svein Jacobsen Veland, generalsekretær Ørnulf Steen og 
Helene Lund, vararepresentant for styrets nestleder, og som representerer Oslo katolske 
bispedømme i NKR 

 

Forfall:  

Helene Bjerkestrand, Henny Koppen Rolf Steffensen og Helge Aarseth (LVF-representant) 

Til stede fra sekretariatet: 

Berit Hagen Agøy (generalsekretær), Hans Arne Akerø, Liv Janne Dehlin, Sindre Eide, Trude 
Evenshaug, Beate Fagerli, Knut Hallen, Guro Hellgren, Estrid Hessellund, Åge Haavik, Jens-
Petter Johnsen, Sven Oppegaard, Åshild Solgaard, Eivind Bendik Vollebæk og Gunnar 
Westermoen  
 
Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører.  
 
Erling Pettersen innledet møtet med andakt. Deretter hadde leder og generalsekretær hver sin 
tale. Møtet ble ledet av Kjetil Aano (leder) og Einar Vegge (nestleder). 
 
Åshild Solgaard og Eivind Bendik Vollebæk ble takket for innsatsen som vikarer, og Sven 
Oppegaard for sin tid som assisterende generalsekretær i MKR. 
 

DEN NORSKE KIRKE 
KIRKERÅDET, MELLOMKIRKELIG RÅD, SAMISK KIRKERÅD 

MKR 
Oslo, 19.-20. mai 2010 
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MKR  16/10 Protokoller 
 

MKR-16/10 Vedtak:  

 
1. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 24.-25. februar 2010  
 

Forslag til vedtak 

Protokollen ble godkjent. 

 
2. Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råds arbeidsutvalg 24. mars 2010 
 

Forslag til vedtak 

Protokollen tas til etterretning. 

MKR  17/10 Saker fra de økumeniske organisasjonene 

Norges Kristne Råd (NKR) 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Generalsekretær Ørnulf Steen, styreleder Svein Jacobsen Veland og Helene Lund, 
vararepresentant for styrets nestleder, var til stede 19. mai og presenterte NKRs arbeid, 
etterfulgt av samtale med MKRs medlemmer. 
 

Vedtak 

Følgende saker tas til orientering: 

1. Protokoll fra styremøte i Norges Kristne Råd 16. februar 2010  
2. Årsmelding 2009 fra Norges Kristne Råd 
 

Kirkenes Verdensråd (KV) 
 

Vedtak  

Saken og Rapport fra møte i Kirkenes Verdensråds referansegruppe for Tiår mot vold, Addis 
Abeba, 23.-27. januar 2010 tas til orientering. 
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Det lutherske verdensforbund (LVF) 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 

Vedtak  

Redegjørelsen for forberedelsen til LVFs 11. generalforsamling i Stuttgart, 20.-27. juli 2010 
tas til orientering. Delegatene bes gjort oppmerksomme på de merknadene som kom frem når 
det gjelder engasjement fra Den norske kirkes side på særskilte områder. 

Porvoo 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
MKR noterte seg behovet for å ta på alvor de embetsteologiske utfordringene Porvoo-
fellesskapet medfører.  

 

Vedtak  

MKR tar Rapport fra Porvoo Church Leader's Consultation, Sigtuna, 18.-21.03.2010 til 
orientering.  
 

Komiteen av europeiske kirker (KEK) 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Det bør samarbeides med de andre nordiske kirkene om å oppnevne en ny nordisk 
representant i fornyelseskomiteen i KEK.  
Sekretariatet bes om å sende en takk fra MKR til Colin Williams i forbindelse med hans 
avgang som generalsekretær i KEK. 
 

Vedtak 

Følgende saker tas til orientering: 

Rapport fra “Human Rights begin with the churches” 3.-5. mai 2010  
Brev fra KEK om generalsekretærens avgang 
Pressemelding fra KEK om presidiets diskusjoner om prioriteringer i KEK 

MKR  18/10 Orienteringssaker 

1. Livsfaseriter som religions- og livssynspolitisk utfordring fra STL.  
2. Uttalelse fra Den norske kirke om anti-jødiske holdninger i Norge  
3. Høringssvar om gjennomføring av Returdirektivet i norsk rett 
4. Lansering av Partners rapport om Burmas brudd på menneskerettighetene mot barn 
5. Innlegg ved åpen høring i Stortingets justiskomité 12.04.2010 om Representantforslag 

vedrørende et forbud mot bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det 
offentlige rom 

6. SMM-samarbeidet i fremtiden  
7. KISP-uttalelse om atomvåpen og nedrustning 
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8. Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster  
9. Oppfølging av KM-saken om Kristne innvandrere og menighetene i Norge  
10. KISP-uttalelse om skatteparadis og kapitalflukt 
11. Å være luthersk kirke i dag 
12. Diakonia i kontekts 
 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Pkt. 7 og 10: Det ble foreslått at oppfølging av KISP-uttalelsene blir satt opp på sakslisten på 
neste møte i MKR/AU. 
 
Pkt. 8 og 11: Rådet ønsker at kompetansen i MKRs sekretariat blir tatt med i den videre 
forberedelsen av disse sakene slik at de økumeniske perspektivene blir ivaretatt.  
 

MKR-18/10 Vedtak: 

Mellomkirkelig råd tar sakene til orientering med de innspill som kom fram i samtalen.  

MKR  19/10 Referatsaker 

1. Protokoll fra Kirkerådet 11.-13.03.2010 
2. Referat fra KISP-møte 17. mars 2010 
3. Protokoll fra møte i KUIs prosjektkomité 01.03.2010 og 10.05.2010 
4. Referat fra møter i Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM) 23. mars 2010 
5. Referat fra møte i Nådens fellesskap 07.04.2010  
6. Protokoll fra møte i den Katolsk-lutherske Samtalegruppen (KATLUSA) 15. mars 2010 

(u.off.) 
7. Protokoll fra møte i Kontaktgruppa mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for 

Den norske kirke 04.03.2010 (u.off.) 
8. Protokoll fra årsmøte og rådsmøte i Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn (STL) 

23.03.2010  
9. Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 8. -9. oktober 2009 og 11.-12. mars 2010 
 

MKR-19/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar referatsakene til orientering 

MKR  20/10 Oppfølging av KM-saken om de kristne i Midtøsten  

 

MKR-20/10 Vedtak:  

1. Mellomkirkelig råd vedtar styringsdokumentet 2010-12 ”Mellomkirkelig råd og 
Midtøsten” med de endringer som ble gjort på møtet. 

 
2. MKR vedtar uttalelsen ”Et sannhetens øyeblikk – en respons”. Uttalelsen vedlegges 

protokollen.  
 
3. Responsen oversendes også utgiverne av ”Et sannhetens øyeblikk” sammen med et brev 

som takker for dokumentet og uttrykker Den norske kirkes solidaritet.  
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MKR  21/10 Oppnevning av medlem til KVs Commission on Faith 
and Order til 2013  

 

MKR-21/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd ber MKR/AU legge frem forslag til kandidater til Den norske kirkes 
medlem av KVs Commission on Faith and Order for gjenværende kommisjonsperiode til 
MKRs møte i september 2010. 

MKR  22/10 Møteplan 2011 
 

MKR-22/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar følgende møteplan for rådsmøtene 2011:  
 
9.-10. mars i Oslo 

14.-16. september i Trondheim, gjerne sammen med Samisk kirkeråd  

23.-24. november i Oslo 

MKR  23/10 Den norske kirkes økumeniske selvforståelse og 
engasjement 

 

MKR-23/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd tar dokumentet ”Den norske kirkes økumeniske selvforståelse og 
engasjement” til orientering, og ber om at det blir behandlet videre i lys av de fremkomne 
kommentarene, og legges frem til ny behandling på rådets møte i september. 

MKR  24/10 Norges ratifisering av tilleggsprotokollen til FNs 
konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter 

 

MKR-24/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd anerkjenner at det finnes gode argumenter på begge sider i debatten om 
hvorvidt Norge bør ratifisere tilleggsprotokollen til ØSK-konvensjonen. MKR vil legge vekt 
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på betydningen av et sterkt internasjonalt menneskerettssystem i kampen for global 
rettferdighet, fattigdomsbekjempelse og demokratiutvikling, og vil med den begrunnelsen  
 
1. arbeide for at Norge undertegner tilleggsprotokollen til ØSK-konvensjonen  
2. oppfordre samarbeidskirker i andre land om at også deres land undertegner protokollen 
3. be sekretariatet fremlegge en vurdering av sentrale prinsipielle spørsmål som 

demokratiske og diakonale perspektiv ved slik undertegning, gjerne i samarbeid med 
øvrige kirkelige og diakonale institusjoner 

4. oppfordre Kirkerådet til å behandle saken 

MKR  25/10 Ny informasjonsstrategi og søknad til Norad om 
rammeavtale KUI 2011-2014 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Estrid Hessellund fikk honnør for det gode arbeidet hun gjør i KUI.  
 

MKR-25/10 Vedtak:  

1. MKR vedtar Den norske kirkes nord/sør-informasjons (KUIs) kommunikasjonsstrategi 
2011-2014 (del 1 og 2). 

 
2. MKR vedtar Den norske kirkes nord/sør-informasjons (KUIs) søknad til Norad om 

rammeavtale 2011-2014. 
 
3. MKR vedtar reviderte vedtekter for KUI. 

MKR 26/10 Årsrapport og regnskap for KUI 2009 

 

MKR-26/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd godkjenner KUIs årsrapport og regnskap for 2009. 

MKR  27/10 Gudstjenestereformen – dåpsliturgi 

 
Mellomkirkelig råds behandling: 
 
Mellomkirkelig råd uttrykker glede over det reviderte utkastet til dåpsliturgi og opplever at de 
innvendinger Mellomkirkelig råd tidligere har gitt uttrykk for langt på vei er ivaretatt i det 
reviderte forslaget til dåpsliturgi.  
Mellomkirkelig råd oppfatter det reviderte forslaget som en bedre dåpsliturgi enn den som 
brukes i dag, bl.a. gjennom en bedre teologisk tilretteleggelse av forbindelsen mellom 
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skapelse og frelse. Mellomkirkelig råd verdsetter den tredelingen av liturgien som det 
reviderte forslaget legger opp til, med Mottakelse, Dåp og Livet i dåpen.  
  
Mellomkirkelig råd anser Guds barn-begrepet for å være godt ivaretatt, men stiller spørsmål 
ved plasseringen av Guds barn-begrepet i sammenheng med at "En dag skal alt det skapte 
settes fri..." under mottakelsen. Dette kan oppfattes dit hen at man ikke blir Guds barn fullt og 
helt i dåpen, noe som strider mot luthersk sakramentsteologi, hvor en blir Guds barn i dåpen. 
Mellomkirkelig råd anbefaler at den eskatologiske bruken av å ”bli Guds barn fullt og helt” 
blir arbeidet videre med.  
  
Enkelte av rådets medlemmer stilte spørsmål ved formuleringen "Send din Ånd over 
dåpsvannet" i forslag til bønn ved døpefonten. Formuleringen kan fort føre til en feiltolkning 
hvor vannet i dåpen blandes sammen med nattverdelementene. At barnet forenes med Kristus 
i dåpen, ikke med vannet, må forstås riktig.  
  
I tillegg stilte enkelte av rådets medlemmer spørsmål ved om forslaget inneholder en 
tilstrekkelig formulering av arvesynden. En revisjon av dagens liturgi er velkommen, men en 
for svak formulering kan svekke syndsforståelsen.  
  
Det foreslås at tekster som leses ved voksendåp, bør kunne erstattes av andre tekster enn de 
valgte.  
  
Mellomkirkelig råd noterer seg at bruken av "utgang og inngang" kan være problematisk å 
forstå, og anbefaler derfor at begrepet forklares.  

 

MKR-27/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd ber KR vurdere forslaget til revidert dåpsliturgi ut fra de innspill som kom 
frem under behandlingen.  

MKR  28/10 Oppnevning av observatør til FNs generalforsamling 
2010 

 

MKR-28/10 Vedtak:  

Guro Almås oppnevnes som observatør fra Mellomkirkelig råd til FNs generalforsamling i 
2010. 

MKR  29/10 Strategiplan for samisk kirkeliv 

 
Sammendrag: 
 
Kommentarer til Forslag til Strategiplan for samisk kirkeliv var sendt ut til MKRs 
medlemmer før møtet. 
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MKR-29/10 Vedtak:  

Mellomkirkelig råd vedtar kommentarene til Forslag til Strategiplan for samisk kirkeliv, og 
ber sekretariatet merke seg de innspillene som kom fram på møtet. Kommentarene oversendes 
Samisk kirkeråd og Kirkerådet. 
 
Neste møte i Mellomkirkelig råd: 6.-7. september 2010 på Kirkens hus i Oslo.  
 
Vedlegg:  Uttalelse fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 20.05.2010 ”Et sannhetens 

øyeblikk - en respons”  


